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Kormányrendeletek

A Kormány 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény
kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti
Oktatási együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Oktatási együttműködési egyezmény Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya
között
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya, a továbbiakban: a „Felek”,
a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, az oktatás terén való együttműködés fejlesztése, országaik
jólétének és fejlődésének elősegítése, valamint a népeik közötti személyes kapcsolatok ösztönzése óhajával,
meggyőződve az oktatás, mint olyan eszköz fontosságáról, amely elősegíti egymás kölcsönös megismerését,
valamint egymás szokásainak és kultúrájának megértését,
felismerve azokat az előnyöket, amelyek a kétoldalú együttműködés megszilárdításából származnak a két ország
számára az egyes országokban alkalmazott nemzetközi jogi alapelvekkel és rendelkezésekkel összhangban,
a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk
A Felek ösztönzik felsőoktatási intézményeik között létrejövő közvetlen kapcsolatokat és közösen együttműködnek
kettős diplomát adó képzések és közös képzések létrehozása érdekében.
A Felek elősegítik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait és tanulmányútjait,
és ösztönzik a tudományos munkát egymás országában a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

2. Cikk
A Felek ösztönzik a felsőoktatási intézmények és tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos
kapcsolatokat és felsőoktatási tudományos együttműködést, és elősegítik az egyetemi oktatók és kutatók cseréjét
ezen intézményeik között.

3. Cikk
A Felek a felsőoktatási intézmények és tudományos kutatóintézetekben és központokban szakmai tudás- és
tapasztalatcserét folytatnak a tudomány, a módszertan és a közigazgatás területein.

4. Cikk
A Felek a Magyarország és a Ghánai Köztársaság közötti további gazdasági, társadalmi, kulturális és személyes
kötődések kialakítására törekedve ösztönzik a két ország közötti hallgatói és kutatói mobilitást.
A Felek mindkét országban növelik az oktatási, képzési és kutatási ösztöndíj-lehetőségeket a másik Fél állampolgárai
részére felsőoktatási intézményeikben.

5. Cikk
A Felek erősítik a közvetlen együttműködést, akadémiai és tudományos közreműködést felsőoktatási intézmények és
tudományos kutatóintézeteik között, egymás nyelvének és kultúrájának megismertetése céljából saját országukban.
A Felek elősegítik nyelvük és kultúrájuk fejlesztésében egymás országában.
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6. Cikk
A Felek tájékoztatják egymást oktatási rendszereikről, elősegítik szakértőik részvételét műhelymunkákban,
előadásokon, szimpóziumokon a Felek által közösen meghatározott területeken.

7. Cikk
A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, folyóiratok, dokumentumok, filmek, és egyéb, a két országban folyó
oktatással és tudományos kutatással kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

8. Cikk
A Felek ösztönzik a helyi és nemzetközi oktatási konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon és
tudományos műhelymunkákban való részvételt, és kellő idővel megelőzően tájékoztatják egymást ezekről
az eseményekről.

9. Cikk
A Felek ösztönzik külön együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási intézményei
között.

10. Cikk
Jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából
fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek
érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyarországnak különösen az Európai
Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogalkotásából származó
kötelezettségeit.

11. Cikk
Jelen Egyezmény értelmezése és végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket a Felek meghatalmazott képviselői
diplomáciai úton rendezik.
A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén felhatalmazott képviselőik konzultációkat folytatnak
a végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, egyeztetve az azok megvalósításához szükséges konkrét
lépésekről és projektekről, valamint meghatározva, ahol lehetséges, a jelen Egyezményben részletezett események
és végrehajtási programok megvalósításához szükséges pénzügyi és egyéb szervezési feltételeket.
A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

12. Cikk
Jelen Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, melyben a Felek
diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső
jogi követelményeknek.
Jelen Egyezmény a hatálybalépésének napjától számított öt évig hatályos, és automatikusan meghosszabbodik
egy újabb öt éves időszakra. Az Egyezményt bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Ebben
az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 6 hónap múlva veszti
hatályát.
Abban az esetben, amennyiben jelen Egyezmény hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni
kell a még folyamatban lévő programok és projektek tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre
nem hajtják.
Készült Accra városban 2015. október 14-én két eredeti példányban, magyar és angol nyelven. Mindkét példány
egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.
Magyarország Kormánya
nevében

Ghánai Köztársaság Kormánya
nevében”
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“Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Ghana on
Educational Co-operation
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Ghana, hereinafter referred to as „the Parties”;
desiring to enhance the bonds of friendship between their two countries, to improve collaboration in the field of
education, to contribute to the welfare and development of their countries and to promote the establishment of
personal contacts between their peoples;
believing in the importance of education as an asset of mutual cognition and understanding their customs and
culture;
recognizing the benefits each of the two countries may gain as a result of consolidating bilateral co-operation in
accordance with the basic principles of international laws and regulations applied in each country, have agreed on
the following:

Article 1
The Parties shall promote direct cooperation between their higher education institutions and enhance mutual
efforts on developing programmes and trainings.
The Parties shall encourage exchange of visits and study trips of higher education officials, faculty members and
scholars and shall promote the academic work in each other’s countries in fields of common interest.

Article 2
The Parties shall promote direct scientific relations and academic co-operation between educational and scientific
research establishments and shall encourage the exchange of researchers and experts between their respective
institutions.

Article 3
The Parties shall exchange expertise and knowledge in the scientific, methodological and administrative fields
between higher education institutions and scientific research institutions and centers.

Article 4
The Parties shall encourage mobility between students and researchers of the two countries with the aspiration
to further enhance the establishment of economic, societal, cultural and personal ties between Hungary and
the Republic of Ghana.
The Parties shall increase scholarship opportunities for education, training and research of the nationals of the other
Party in higher education institutions in both countries.

Article 5
The Parties shall enhance direct cooperation, academic and scientific collaboration between their higher education
and research institutes intending to promote each other’s language and culture in their countries.
The Parties shall provide assistance to the development of their language and culture in each other’s country.

Article 6
The Parties shall exchange information and data on their educational systems, and encourage the participation of
their experts in workshops, lectures, symposia in domains defined on a mutual basis.

Article 7
The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials
and sources of information related to educational, scientific research activities in both countries.

Article 8
The Parties shall encourage participation in local and international educational conferences, seminars, symposia,
scientific workshops, and will inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their
start.
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Article 9
The Parties shall encourage the elaboration of special agreements on cooperation between relevant educational
institutions of the two countries.

Article 10
Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present
Agreement. As a consequence, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that it would
annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the treaties
forming the basis of the European Union, as well as on commitments originating from the primary and secondary
legislation of the European Union.

Article 11
Any disputes between the two Parties arising from the interpretation and implementation of the present
Agreement shall be settled through consultation or negotiation between the authorized representatives of
the Parties.
The Parties shall agree to hold consultations between their authorized representatives whenever necessary to sign
executive programs, to discuss concrete measures and projects for the fulfilment of the present Agreement and to
define, where it is possible, financial and other organizational terms with the intention of carrying out events and
executive programs specified by the present Agreement.
Terms of consultations and list of authorized representatives shall be agreed upon by the Parties through diplomatic
channels.

Article 12
The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the latter written notification by
the Parties through diplomatic channels confirming the completion of their respective internal procedures required
for the entry into force of the present Agreement.
The present Agreement is valid for five years, and shall be renewed automatically for five years. The Agreement may
be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement
expires six months after receiving the notification about its termination.
In the event the present Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to
existing programmes and projects until they are completed.
Done in Accra on 14 October 2015 in two original copies, in the Hungarian and the English language, all texts being
equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
On behalf of
the Government of Hungary
4. §

On behalf of
the Government of the Republic of Ghana”

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint 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 az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a tőzsdék, a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetek éves beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, – a Magyar Nemzeti Bank előzetes
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §		
A rendelet hatálya a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) hatálya alá tartozó tőzsdék,
a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségére terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában központi értéktári, központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet a Tpt.-ben
meghatározott, szakosított hitelintézetnek nem minősülő, központi értéktári, központi szerződő fél tevékenységet
végző szervezet.

II. FEJEZET
A TŐZSDE
1. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
3. §

(1) A tőzsde az 1. melléklet szerinti mérlegből, a 2. melléklet szerinti eredménykimutatásból és a 7. § szerinti kiegészítő
mellékletből álló – kettős könyvvitellel alátámasztott – éves beszámolót, valamint a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti üzleti jelentést készít. Az Szt. éves beszámoló tartalmára vonatkozó
rendelkezéseit a tőzsde az e rendeletben meghatározott sajátosságokra tekintettel alkalmazza.
(2) A tőzsde a belső számviteli rendjét oly módon alakítja ki, hogy annak adataiból év közben is kielégíthesse
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank
(a továbbiakban: Felügyelet) információs igényeit.

2. A mérleg tagolása és tételeinek tartalma
4. §

(1) A mérleg előírt tagolását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A követelések között kell kimutatni:
a)
a tőzsdei kereskedőktől járó, a kereskedési jog gyakorlásáért felszámított díjak miatti követelést,
b)
a tőzsde szolgáltatásaiért járó díjak miatti követelést,
c)
a tőzsdén kötött ügyletek után a belső szabályzatokban meghatározott mértékben járó forgalmi jutalékok
miatti követelést,
d)
a tőzsdén, tőzsdén kívül vagy jogszabály által meghatározott szervezett piacon pénzügyi eszközökre kötött
ügylet elszámolására szóló jogosultság biztosításáért felszámított díjak miatti követelést,
e)
az egyéb követelést.
(3) Az értékpapírok között kell kimutatni a tőzsde szabad pénzeszközeiből vásárolt állampapírok és a hitelintézetek által
kibocsátott értékpapírok értékét.

5. §

(1) A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési
tartalékból és az adózott eredményből áll.
(2) Jegyzett tőkeként kell kimutatni a létesítő okiratban rögzített, a tőzsde tulajdonosai által teljesített hozzájárulás
(alaptőke) és az abban bekövetkezett, cégbíróság által bejegyzett változás összegét. A Tpt. hatálybalépése előtt
már működő, a Tpt. hatálybalépését követően részvénytársasággá átalakult tőzsde esetében jegyzett tőkeként
kell kimutatni az átalakulással létrejövő részvénytársaság végleges vagyonmérlegében szereplő jegyzett tőke és
az abban bekövetkezett, cégbíróságon bejegyzett változás összegét.
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3. Az eredménykimutatás tagolása és tételeinek tartalma
6. §

(1) Az eredménykimutatás előírt tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A tőzsdei tevékenység bevételei között kell kimutatni:
a)
a kereskedési jog gyakorlásáért felszámított díjat,
b)
a tőzsde szolgáltatásaiért járó díjat,
c)
a tőzsdén kötött ügyletek után a belső szabályzatokban meghatározott mértékben járó forgalmi jutalékot,
d)
a tőzsdén, tőzsdén kívül vagy jogszabály által meghatározott szervezett piacon pénzügyi eszközökre kötött
ügylet elszámolására szóló jogosultság biztosításával összefüggésben beszedett díjat.
(3) Az egyéb bevételek között elkülönítetten kell bemutatni a tőzsde részére befolyt felajánlások és hozzájárulások
összegét.

4. A kiegészítő melléklet
7. §		
A kiegészítő melléklet az Szt. előírásainak a tőzsde sajátosságaira tekintettel történő alkalmazásán túlmenően
tartalmazza:
a)
a tőzsdei kereskedők számát,
b)
az üzleti évben belépő új tőzsdei kereskedők számát és a kereskedési jog megszerzéséért befizetett díjak
összegét,
c)
a tőzsdei kereskedők számának az üzleti évben történő csökkenését,
d)
a tőzsdei tevékenység bevételeiből, a tőzsdei kereskedők által összesen befizetett éves díjak összegét.

III. FEJEZET
A KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRI, A KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZERVEZET
5. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
8. §

(1) A központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet az Szt. 1. számú melléklete szerinti
mérlegből, az Szt. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatásból és a 14. § szerinti kiegészítő mellékletből álló
éves beszámolót, valamint az Szt. 95. §-a szerinti üzleti jelentést készít. Az Szt. éves beszámoló tartalmára vonatkozó
rendelkezéseit a központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet az e rendeletben
meghatározott sajátosságokra tekintettel alkalmazza.
(2) A központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet belső számviteli rendjét oly módon
alakítja ki, hogy annak adataiból év közben is kielégíthesse a Felügyelet információs igényeit, továbbá teljesíthesse
a jogszabály által előírt nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettséget.

6. A mérleg tagolása és tételeinek tartalma
9. §

(1) A központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet éves beszámolója mérlegét az Szt.
1. számú mellékletében előírt tagolásban a 3. melléklete szerint továbbrészletezve készíti el.
(2) A tőzsdével szembeni követelésként kell kimutatni az árutőzsdének, illetve az értéktőzsdének nyújtott
szolgáltatásokért felszámított díjak miatti követelést. A könyvviteli nyilvántartások keretében biztosítani kell, hogy
az árutőzsdével és az értéktőzsdével szembeni követelések elkülönítetten megállapíthatók legyenek.
(3) A központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységből adódó követelésként kell kimutatni:
a)
az árutőzsdén, illetve az értéktőzsdén kötött azonnali és határidős ügyletek esetén a befektetési szolgáltató
részére végzett, tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy jogszabály által meghatározott szervezett piacon pénzügyi
eszközökre kötött ügylet elszámolásáért, az elszámolt ügylet nem pénzben (termékkel) történő teljesítésének
lebonyolítása miatt felszámított díjakra szóló követelést,
b)
az értékpapír kölcsönzési rendszer működtetése miatt felszámított díjakra szóló követelést.
(4) Az analitikus, illetve a főkönyvi nyilvántartások keretében biztosítani kell, hogy a központi értéktári, a központi
szerződő fél tevékenységből adódó befektetési szolgáltatókkal szembeni követelések árutőzsdei és értéktőzsdei
ügyletek részletezésben megállapíthatók legyenek.
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(5) Az értéktári szolgáltatások miatti követelésként kell kimutatni az értékpapírok letétkezeléséért, letéti őrzéséért,
az értékpapírszámla vezetéséért, a letéti igazolások kiállításáért, a központi értékpapírszámla vezetéséért,
a részvénykönyv vezetéséért, az értékpapírok be- és kiszállításáért, a központi értéktári tevékenységet segítő,
kiegészítő tevékenységekért, valamint egyéb – a Felügyelet által jóváhagyott díjszabályzatban rögzített –
szolgáltatásokért felszámított díjak miatti követelés összegét.
(6) A befektetési szolgáltatásokból adódó követelések között kell kimutatni a központi értéktári, a központi szerződő
fél tevékenységet végző szervezet saját számlájára, tőzsdén kívül kötött ügyletek, értékpapír-kölcsönadási ügyletek
miatt fennálló követelések összegét.
(7) Egyéb követelésként kell kimutatni a vevőkövetelések, a kapcsolt vállalkozással, a jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással, az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések,
a váltókövetelések, a tőzsdével szembeni követelések, valamint a központi értéktári, a központi szerződő fél
tevékenységből adódó követelések közé nem tartozó követelések összegét.
(8) A forgóeszközökön belüli értékpapírok között elkülönítetten kell kimutatni a szabad pénzeszközökből beszerzett
állampapírok és hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összegét.
(9) A pénzeszközökön belül, az analitikus nyilvántartások vagy a főkönyvi nyilvántartások keretében elkülönítetten
kell kimutatni a szabad pénzeszközöknek a Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB), illetve hitelintézetnél
éven belüli lejáratú betétbe vagy a pénzforgalmi számlán elhelyezett összegét, valamint a pénztárban ilyen címen
rendelkezésre álló pénzösszeget.
10. §

(1) A tőzsdével szembeni kötelezettségként kell kimutatni az árutőzsdével, illetve az értéktőzsdével szemben
a központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett tartozásokat. A könyvviteli
nyilvántartásokban az árutőzsdével és az értéktőzsdével szembeni kötelezettségeket elkülönítetten kell
megjeleníteni.
(2) A központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségként kell
kimutatni:
a)
az árutőzsdén, illetve az értéktőzsdén kötött azonnali és határidős ügyletek esetén a befektetési szolgáltató
részére végzett, tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy jogszabály által meghatározott szervezett piacon pénzügyi
eszközökre kötött ügylet elszámolásával, az elszámolt ügylet nem pénzben (termékkel) történő teljesítésének
lebonyolításával összefüggésben keletkezett kötelezettséget,
b)
az értékpapír-kölcsönzési rendszer működtetésével összefüggésben felmerült kötelezettséget.
(3) Az értéktári szolgáltatások miatti kötelezettségként kell kimutatni a megbízásra történő kamat- és osztalékbeszedés
során a központi értéktári tevékenységet végző szervezet által átvett, beszedett kamatok, osztalékok összegét
mindaddig, amíg azt a központi értéktári tevékenységet végző szervezet azokat nem továbbította. Itt kell
kimutatni továbbá az értékpapírok letétkezelése, letéti őrzése, az értékpapírszámla és a letéti igazolások kiállítása,
a részvénykönyv vezetése, az értékpapírok be- és kiszállítása, a központi értéktári tevékenységet segítő kiegészítő
tevékenységek és egyéb szolgáltatások miatt felmerült kötelezettségek összegét.
(4) A befektetési szolgáltatásokból adódó kötelezettségként kell kimutatni a központi értéktári, a központi szerződő fél
tevékenységet végző szervezet saját számlájára, tőzsdén kívül kötött ügyletek, értékpapír-kölcsönbevételi ügylet
miatt fennálló kötelezettségek összegét.
(5) Egyéb kötelezettségként kell kimutatni a rövid lejáratú kölcsönök, hitelek, a vevőtől kapott előlegek miatti
kötelezettségek, a szállítói tartozások, a váltótartozások, a tőzsdével szembeni kötelezettségek, a központi értéktári,
a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek, a kapcsolt vállalkozással,
a jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással, az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szembeni rövid lejáratú kötelezettségek közé nem tartozó kötelezettségek összegét.
(6) A céltartalékokon belül az egyéb céltartalékok között kell a mérlegben szerepeltetni a Tpt. szerint a jövőbeni
veszteség fedezetére – jogszabály alapján – képzett céltartalékot.

7. A mérlegtételek értékelése
11. §

(1) Az egyéb követeléseken belül a külföldi letétkezelővel szembeni, külföldi pénzértékre szóló követelések összegét
azok keletkezésekor és a mérleg fordulónapján az Szt. 60. §-a szerint kell értékelni a (2) és (3) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével.
(2) Ha a lebonyolító az MNB, a követelés összegét, annak keletkezése napján az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni. A mérleg fordulónapján
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(3)

(4)

(5)

(6)

a követelés értékelésekor, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot, az ügylet elszámolásakor (pénzügyi
rendezésekor) az MNB által érvényesített devizaárfolyamot kell figyelembe venni.
Ha a követelés a külföldön lebonyolított ügyletek teljesítésére átutalt pénzösszeg címen merült fel, annak
értékelésére az MNB által történő lebonyolítás esetén az MNB által az átutaláskor érvényesített devizaárfolyamot,
hitelintézet által történő lebonyolítás esetén, a hitelintézet által a lebonyolításkor érvényesített devizaárfolyamot
kell figyelembe venni, egyéb esetben pedig az Szt. 60. §-át kell alkalmazni a követelés könyvviteli nyilvántartásokba
történő felvételekor.
Az egyéb kötelezettségeken belül a külföldi letétkezelővel szembeni, külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket
azok keletkezésekor és a mérleg fordulónapján az Szt. 60. §-a szerint kell értékelni az (5) és (6) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével.
Ha a lebonyolító az MNB, a kötelezettség összegét annak keletkezése napján az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni. A mérleg fordulónapján
a kötelezettség értékelésekor, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot, az ügylet elszámolásakor
(pénzügyi rendezésekor) az MNB által érvényesített devizaárfolyamot kell figyelembe venni.
Ha a kötelezettség az ügyletek teljesítésére külföldi által átutalt pénzösszeg címen merült fel, annak értékelésére
az Szt. 60. §-át kell alkalmazni. Az MNB által történő lebonyolítás esetén az MNB által az átutaláskor érvényesített
devizaárfolyamot, hitelintézet által történő lebonyolítás esetén, a hitelintézet által a lebonyolításkor érvényesített
devizaárfolyamot kell figyelembe venni, egyéb esetben pedig az Szt. 60. §-át kell alkalmazni a kötelezettség
könyvviteli nyilvántartásokba felvételekor.

8. Könyvvezetésre vonatkozó előírások
12. §

(1) A központi értéktári tevékenységet végző szervezet az általa letétben őrzött nyomdai úton előállított, illetve
nyilvántartott dematerializált, idegen tulajdonú értékpapírokat a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban
fajtánként, megbízónként, értékpapír-számlatulajdonosként névértéken mutatja ki.
(2) A nyilvántartás során biztosítani kell, hogy az idegen tulajdonú, nyomdai úton előállított értékpapírok állománya és
az abban bekövetkező változások fajtánként, megbízónként (letétbe helyezőnként) megállapítható legyen.
(3) A központi értéktári tevékenységet végző szervezet az általa vezetett értékpapírszámlákról a 0. Nyilvántartási
számlák számlaosztályban értékpapír-fajtánként, értékpapír-számlatulajdonosonként nyilvántartást vezet.
(4) A kibocsátott dematerializált értékpapírról vezetett Központi értékpapírszámláról a központi értéktárnak értékpapírszámlavezetőnként megbontva a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban nyilvántartást kell vezetni.
(5) Az idegen tulajdonú értékpapírok leltározása a nyilvántartásokkal és a megbízókkal, értékpapírszámlatulajdonosokkal való egyeztetés útján történik a mérleg fordulónapjára vonatkozóan.
(6) Az óvadéki repóügyletet a valódi penziós ügyletekre vonatkozó szabály szerint kell elszámolni. Az óvadéki
repóügylet keretében repóba adott értékpapír a repóba adó könyveiben kerül kimutatásra, a repóba vevő
által fizetett értékpapír-ellenértéket a repóba adó kötelezettségként, a repóba vevő követelésként mutatja ki.
A repóügylet lejártával a repóba adó által fizetett értékpapír-viszonteladási árat a repóba adó követelésként,
a repóba vevő kötelezettségként számolja el, egyidejűleg mindkét fél – elszámolási számlán keresztül – összevezeti
a repóügyletből adódó követelését és kötelezettségét. A követelés többletet a repóba adó a pénzügyi műveletek
ráfordításaként, a kötelezettség-többletet a repóba vevő a pénzügyi műveletek bevételeként, mint kamatot
számolja el.
(7) A szállításos repóügyleteket az értékpapír adásvétel általános szabályai szerint azonnali eladásként, illetve vételként
és határidős visszavásárlásként, illetve viszonteladásként kell elszámolni, a nem valódi penziós ügyletekkel
azonosan. A repóba adott értékpapírt a repóba adó kivezeti könyveiből az értékpapír eladás szabályai szerint,
a repóba vevő felveszi könyveibe az értékpapír beszerzés szabályai szerint az ellenérték – esetleges felhalmozott
kamattal csökkentett – összegében, egyidejűleg mindkét fél kimutatja a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban
a határidős visszavásárlási, illetve viszonteladási kötelezettségét a határidős viszonteladási áron. A repóügylet
lejártával a viszonteladott értékpapírt a repóba vevő az értékpapír eladás általános szabályai szerint kivezeti,
a repóba adó az értékpapír beszerzés általános szabályai szerint felveszi a könyveibe a viszonteladási áron
– az esetleges felhalmozott kamattal csökkentett viszonteladási áron – és a felek kivezetik a 0. Nyilvántartási számlák
számlaosztályból a határidős kötelezettséget.
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(8) A saját tulajdonú értékpapír kölcsönbe adásakor
a)
a kölcsönbe adó
aa)
az értékpapírt a halasztott fizetéssel történő eladás szabályai szerint vezeti ki könyveiből könyv
szerinti értékén – jellegétől függően – a pénzügyi műveletek ráfordításaival szemben és számolja
el a kölcsönszerződésben meghatározott szerződés szerinti értéket – az esetleges felhalmozott
kamattal együttes értéket – a követelésként a pénzügyi műveletek bevételeivel szemben,
egyidejűleg a saját tulajdonú kölcsönbe adott értékpapírt felveszi a 0. Nyilvántartási számlák
számlaosztályba,
ab)
a kölcsön lejáratának időpontjában a visszakapott értékpapírt, illetve a felek megállapodása alapján
azzal azonos jogokat megtestesítő értékpapírt a szerződés szerinti értéken az értékpapír beszerzés
általános szabályai szerint veszi fel könyvviteli nyilvántartásaiba a kötelezettségekkel szemben,
és a kölcsönbe adáskor keletkezett követelést, valamint az értékpapír visszavételekor felmerült
kötelezettséget – elszámolási számlán keresztül – összevezeti (beszámítja), egyidejűleg kivezeti
a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályból a saját tulajdonú kölcsönbe adott értékpapírt,
ac)
a kölcsön futamideje alatt a pénzben kapott óvadékot kötelezettségként, az értékpapír formájában
kapott óvadékot a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban mutatja ki a futamidő végén történő
visszafizetés, visszaadás időpontjáig,
ad)
a kapott kölcsönzési díjat kamatjellegű bevételként számolja el;
b)
a kölcsönbe vevő
ba)
a halasztott fizetéssel történő értékpapír beszerzés szabályai szerint veszi fel könyvviteli
nyilvántartásaiba a kölcsönbe kapott értékpapírt – az értékpapírok között elkülönítetten –
a kölcsönszerződésben meghatározott szerződés szerinti értéken a kötelezettségekkel szemben,
bb)
a kölcsön lejáratának időpontjában visszaszolgáltatott értékpapírt az értékpapír eladás általános
szabályai szerint vezeti ki könyveiből a szerződés szerinti értéken a pénzügyi műveletek
ráfordításaival szemben és számolja el a követelésként a szerződés szerinti értéken a pénzügyi
műveletek bevételeivel szemben, valamint a kölcsönbe vételkor felmerült kötelezettséget
az értékpapír visszaszolgáltatásakor keletkezett követeléssel – elszámolási számlán keresztül –
összevezeti (beszámítja),
bc)
a kölcsön futamideje alatt a pénzben fizetett óvadékot követelésként, az értékpapír formájában
adott óvadékot az analitikus nyilvántartásban való elkülönítésként mutatja ki a futamidő végén
történő visszafizetés, visszaadás időpontjáig,
bd)
a fizetett kölcsönzési díjat kamatjellegű ráfordításként számolja el.
(9) A megbízó tulajdonát képező értékpapír – a megbízóval kötött megállapodás alapján történő – kölcsönbe
adása esetén a kölcsönzésben bizományosként közreműködő központi értéktári tevékenységet végző szervezet
a kölcsönbe adott értékpapírt a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kimutatott, az idegen tulajdont képező
dematerializált értékpapírokról vezetett értékpapírszámlákról, valamint a nyomdai úton előállított értékpapírokról
vezetett letéti számlákról átvezeti a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban a kölcsönbe adott értékpapírokról
vezetett külön nyilvántartásba. A 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban megnyitott, a megbízók kölcsönbe
adott értékpapírjairól vezetett külön nyilvántartásban megbízónként és értékpapír-fajtánként, a kölcsönszerződés
szerinti értéken és névértéken kell kimutatni a kölcsönadott értékpapírokat. A kölcsön lejártakor visszaszolgáltatott
értékpapírt a központi értéktári tevékenységet végző szervezet a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban
a megbízók kölcsönbe adott értékpapírjairól vezetett számlákról visszavezeti a megbízók tulajdonát képező
dematerializált és nyomdai úton előállított értékpapírjairól vezetett számlákra. A kölcsönbe vevőtől kapott, az
– eredeti értékpapír-tulajdonos – megbízót megillető kölcsönzési díj összegét kötelezettségként kell kimutatni
a pénzeszközökkel szemben. A kölcsönzési díj megbízó felé kifizetett összegét a kötelezettség csökkentéseként kell
elszámolni a pénzeszközökkel szemben.
(10) A megbízó javára kölcsönvett értékpapír esetén a megbízó tulajdonát képező értékpapírokról a 0. Nyilvántartási
számlák számlaosztályban vezetett nyilvántartásban elkülönítetten kell kimutatni a megbízó kölcsönbe vett
értékpapírját és a megbízó által – pénzben vagy más értékpapírban – teljesített óvadék összegét. A megbízó által
pénzben teljesített óvadék, illetve befizetett kölcsönzési díj összegét a kölcsönbe adó felé történő továbbításáig
(kifizetéséig) a megbízóval szembeni kötelezettségként kell kimutatni a pénzeszközökkel szemben. Ha a megbízó
értékpapírkölcsön ügyletét nem az értékpapír letétkezelőként eljáró központi értéktári tevékenységet végző
szervezet bonyolítja, akkor megbízója tájékoztatása alapján köteles a megbízó tulajdonát képező értékpapírokról
a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban vezetett nyilvántartásban azt elkülönítetten kimutatni.
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9. Az eredménykimutatás tagolása és tételeinek tartalma
13. §

(1) Az Szt. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatásban az „értékesítés nettó árbevétele” helyett a „központi
értéktári, központi szerződő fél tevékenység bevétele”-ként kell kimutatni a központi értéktár és a központi szerződő
fél által végzett szolgáltatásokért felszámított forgalmazási jutalékot, a tőzsdén, tőzsdén kívül vagy jogszabály által
meghatározott szervezett piacon pénzügyi eszközökre kötött ügylet elszámolására szóló jogosultságért felszámított
díjat, egyéb jutalékokat, a letétkezelési és őrzési díjakat, a letéti igazolások kiállításáért, valamint az értékpapírok
be- és kiszállításáért, az értékpapír transzferekért, az értékpapírszámla vezetésért, a részvénykönyv vezetéséért,
a központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet tevékenységét segítő, kiegészítő
tevékenységért, továbbá az egyéb – a Felügyelet által jóváhagyott díjszabályzatban rögzített – szolgáltatásokért
felszámított díjakat.
(2) Az Szt. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatásban, ha az összköltségeljárással készül, akkor a megfelelő
költségeket tartalmazó ráfordítások között, ha az forgalmi költségeljárással készül, akkor az „értékesítés közvetlen
költségei”, illetve az „értékesítés közvetett költségei” között kell kimutatni az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokkal
összefüggésben felmerülő közvetlen, illetve közvetett költségeket.

10. A kiegészítő melléklet
14. §		
A kiegészítő melléklet az Szt. előírásainak a központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző
szervezet sajátosságaira tekintettel történő alkalmazásán túlmenően a következőket tartalmazza:
a)
a letétkezelésbe átvett, nyomdai úton előállított, idegen tulajdonú értékpapírokat értékpapírfajtánként,
tőzsdén forgalmazott, illetve tőzsdei forgalomban nem szereplő értékpapírok részletezésben névértéken,
b)
a Tpt. szerint a várható veszteség fedezetére – jogszabály alapján – képzett céltartalék összegét,
c)
a központi értékpapírszámlákon nyilvántartott dematerializált értékpapírok állományát értékpapírfajtánként
(kibocsátónként) névértéken,
d)
a befektetési szolgáltatók, valamint a külföldi letétkezelők részére vezetett értékpapírszámlákon lévő
értékpapírok névértékét összesen,
e)
a saját tulajdonú és a megbízásra kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok értékét értékpapíronkénti
részletezésben,
f)
a szabad pénzeszközök állampapírba, hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba
befektetett, valamint MNB-nél, illetve hitelintézetnél elhelyezett betétszámlán lévő, továbbá repóügyletre
fordított összegét.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
16. §

(1) A tőzsde, a központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének e rendeletben megállapított sajátos szabályait először a 2016. évben induló üzleti
év könyvvezetésére és az erről az üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A 2015. üzleti évről készített beszámolóra a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet
2015. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

17. §		
Ez a rendelet a bankok és más pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) éves beszámolójáról szóló,
1986. december 8-i 86/635/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
18. §		
Hatályát veszti a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A tőzsde mérlegének tagolása
ESZKÖZÖK
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen (A+B+C)
FORRÁSOK
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Tőketartalék
III. Eredménytartalék
IV. Lekötött tartalék
V. Értékelési tartalék
VI. Adózott eredmény
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen (D+E+F+G)

2. melléklet a 459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A tőzsde eredménykimutatásának tagolása
I. Tőzsdei tevékenység bevételei
II. Egyéb bevételek
III. Aktivált saját teljesítmények értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. Tőzsdei tevékenység eredménye (I+II±III–IV–V–VI–VII)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII–IX)
C. Adózás előtti eredmény (±A±B)
X. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (±C–X)

27737

27738

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

3. melléklet a 459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Központi értéktári, központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet az Szt. 1. számú melléklete szerinti mérleg
egyes sorait a következőképpen köteles részletezni:
A mérleg „B/II. Követelések” főcsoportjának tagolása a következő:
1.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3.
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
5.
Váltókövetelések
6.
Tőzsdével szembeni követelések
7.
Központi értéktári, központi szerződő fél tevékenységből adódó követelések
a)
Központi szerződő fél által nyújtható szolgáltatásból adódó követelés
b)
Értéktári szolgáltatások miatti követelés
c)
Befektetési szolgáltatásból adódó követelés
8.
Egyéb követelés
Az „A” változatú mérleg „F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek” mérlegfőcsoportjának és a „B” változatú mérleg
„D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek” mérlegfőcsoportjának tagolása a következő:
1.
Rövid lejáratú kölcsönök
– ebből: az átváltoztatható kötvények
2.
Rövid lejáratú hitelek
3.
Vevőtől kapott előlegek
4.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.
Váltótartozások
6.
Tőzsdével szembeni kötelezettségek
7.
Központi értéktári, központi szerződő fél tevékenységből adódó kötelezettségek
a)
Központi szerződő fél által nyújtható szolgáltatásból adódó kötelezettség
b)
Értéktári szolgáltatások miatti kötelezettség
c)
Befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség
8.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
9.
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
10.
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
11.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

A Kormány 460/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedések során a csekély összegű
támogatások szabályainak alkalmazásáról
A Kormány a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény
18. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet célja, hogy a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló
2015. évi. CCXIV. törvényben (a továbbiakban: Kárrendezési törvény) foglalt kárrendezés során biztosítsa az Európai
Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. és 108. cikkében, valamint az uniós jog további
rendelkezéseiben foglalt állami támogatásokra vonatkozó szabályok érvényesülését.
(2) E rendelet hatálya arra a kérelmezőre terjed ki, aki vagy amely a Kárrendezési törvény 4. § 4. pontja alapján
vállalkozásnak minősül.
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2. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Atr.) 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás,
b)
csekély összegű támogatás: az Atr. 2. § 1. pont a), c) és d) pontja szerinti csekély összegű támogatás,
c)
gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység,
amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,
d)
kérelem: a Kárrendezési törvény 13. §-ában foglalt kérelem,
e)
mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek
piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet I. Mellékletében felsorolt termékek kivételével,
f)
támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás.

2. Általános csekély összegű támogatás
3. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon
odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás mértékének megállapítása során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év
(a továbbiakban: pénzügyi időszak) alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának
összegét kell figyelembe venni.
(3) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott
felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(4) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
(5) A Kárrendezési törvény szerint kárrendezésre jogosult kérelmezőnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk
(1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon – nyilatkoznia kell a részére a kárrendezés iránti kérelmének a Kárrendezési Alaphoz történt beérkezésének
évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
Amennyiben a kárrendezésre jogosult kérelmét a Kárrendezési törvény 21. § (2) bekezdése alapján kell
benyújtottnak tekinteni, a kárrendezés iránti kérelmének a Kárrendezési Alaphoz történt beérkezése időpontjának
2016. január 1-jét kell tekinteni.

3. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás
4. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon
odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő
forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében
a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók
az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy
az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
nyújtott csekély összegű támogatásban.
(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel
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az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített
felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági
termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatásban.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
(6) A kárrendezés összegének megállapítását megelőzően a Kárrendezési Alap a kérelmező szabad mezőgazdasági
csekély összegű támogatási keretének ellenőrzése céljából adatokat kér a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivataltól a kérelmező ügyfél-azonosító száma alapján.

4. Halászati csekély összegű támogatás
5. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja
meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és
(9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy
több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra
tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati
tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(4) A halászati és akvakultúra ágazatban, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra ágazatra tekintettel
a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben rögzített
felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra ágazati
tevékenység ne részesüljön az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
(6) A kárrendezés összegének megállapítását megelőzően a Kárrendezési Alap a kérelmező szabad halászati csekély
összegű támogatási keretének ellenőrzése céljából adatokat kér a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól
a kérelmező ügyfél-azonosító száma alapján.

5. Kárrendezés
6. §

(1) A kérelemben adószámot feltüntető kérelmező az 1. melléklet szerinti nyilatkozatnak 2016. február 15. napjáig
történő megküldésével tesz eleget a csekély összegű támogatás szabályainak alkalmazásával kapcsolatos
nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségének.
(2) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti határidőn belül az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot nem küldi meg,
a Kárrendezési Alap a nyilatkozat megküldésére a kérelmezőt felszólítja.
(3) A kérelmező által megfelelő módon kitöltött nyilatkozat megküldését követően a Kárrendezési Alap megvizsgálja
a csekély összegű támogatásra vonatkozó előírásokat és a kérelemnek a Kárrendezési törvénybe foglalt
feltételeknek való megfelelését és a Kárrendezési törvény 16. §-a szerint megállapítja az ellenértéket.
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7. §

(1) Ha a kérelmező az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjának a) vagy b) alpontját jelölte meg, úgy a kérelmező
e rendelet szerint vállalkozásnak, és részére a kárrendezés során kifizetendő ellenérték állami támogatásnak
minősül.
(2) A Kárrendezési Alap vállalkozás esetén a Kárrendezési törvény alapján történő kifizetés összegét az 1. melléklet
szerinti nyilatkozatban foglalt adatok alapján állapítja meg, úgy, hogy a kérelmező részére teljesítendő kifizetést
– a pénzügyi időszakot figyelembe véve – legfeljebb e rendeletben foglalt összeghatárig teljesíti. Amennyiben
a Kárrendezési Alap a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál ügyfél-azonosítóval rendelkező kérelmező
részére teljesít kifizetést, a kifizetés tényéről és annak összegéről a teljesítéstől számított nyolc napon belül
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt értesíti.
(3) A Kárrendezési Alap vállalkozás esetén a Kárrendezési törvény 15. § (2) bekezdése szerinti értesítésben rögzíti, hogy
a kifizetés csekély összegű támogatásnak minősül, továbbá felhívja a kérelmező figyelmét arra, hogy a csekély
összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az értesítés megküldését követő
10 évig meg kell őriznie.

6. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
9. §		
E rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendelet (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.)
hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmaz.
10. §		
Hatályát veszti a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjának kárrendezése során a csekély összegű támogatások
szabályainak alkalmazásáról szóló 163/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet.
		
		

1. melléklet a 460/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat
a csekély összegű támogatások megállapítása érdekében
1. Kérelmező adatai
Kérelmező neve:
Székhely:
Levelezési cím (ha eltér a székhelytől):
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Jogi személy képviselője:
Jogi személy ügyintézője:

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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2. Gazdasági tevékenység végzése
(jelölje X-szel )
a)
Nyilatkozom, hogy gazdasági társaság, európai részvénytársaság, vállalat, erdőbirtokossági társulat,
végrehajtói iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, vagy egyéni vállalkozó vagyok o
b)
Nyilatkozom, hogy nem tartozom az a) alpontban felsorolt gazdálkodó szervezetek közé, de gazdasági
tevékenységet végzek o
c)
Nyilatkozom, hogy nem tartozom az a) alpontban felsorolt gazdálkodó szervezetek közé, és gazdasági
tevékenységet sem végzek, és ezt az alábbiakkal támasztom alá: o
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Kelt: 2016.
		
		

Kérelmező
(aláírásra jogosult képviselő)

3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló nyilatkozat
(csak akkor töltendő ki, ha a 2. pontnál az a) vagy b) alpontot jelölte meg)
3.1. Kérelmező adatai
Név:
Adószám:
Ügyfél-azonosító:1
(jelölje X-szel )
o Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két pénzügyi év során
o Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két pénzügyi év során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

3.2. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve

Adószáma

Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező mezőgazdasági, halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásban részesült. Az ügyfél-azonosító megadásának célja a jogosult vállalkozás szabad mezőgazdasági, halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatási keretének ellenőrzése.

1
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Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett,
továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU
bizottsági rendelet vagy a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül,
Magyarországon
a)
csekély összegű támogatásban nem részesültek
b)
a 3.3. pontban felsorolt csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
(megfelelő pont aláhúzandó)
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel
a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak
be támogatási kérelmet.
Kelt: 2016.
		
		

Kérelmező
(aláírásra jogosult képviselő)
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3.3. Csekély összegű támogatások2
Támogatás összege

Támogatás bruttó
támogatástartalma5

Támogatás jogalapja
Ssz.

(bizottsági rendelet
száma)

3

Támogatást nyújtó
szervezet

Támogatás kedvezményezettje és célja

A támogatást ellenszolgáltatás
fejében végzett közúti

Kérelem benyúj-

kereskedelmi árufuvarozáshoz

tásának dátuma4

Odaítélés dátuma

vette igénybe?

Forint

Euró

Forint

Euró

Nyilatkozom, hogy a kérelmező vagy annak aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Kelt: 2016.

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 717/2014/EU bizottsági rendelet jelölhető meg
4
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
5
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
2
3
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Kérelmező
(aláírásra jogosult képviselő)
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2. melléklet a 460/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Kitöltési útmutató
Általános tájékoztató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget, figyelemmel az egyesülésre, valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra is. Az átváltásnál
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. Ennek értelmében az uniós
támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási
döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy
pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
1. Kik minősülnek vállalkozásnak?
Az uniós versenyjogban a „vállalkozás” fogalma minden gazdasági tevékenységet folytató jogalanyra kiterjed,
függetlenül azok jogállásától és finanszírozási módjától.
2. Mi a bruttó támogatástartalom?
A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell
diszkontálni az odaítélés idején érvényes referenciaráta alkalmazásával.
3. Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak?
–
Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy
–
egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy
elmozdítani, vagy
–
egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó
befolyást gyakorolhat, vagy
–
egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül
birtokolja a szavazati jogok többségét.
Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül
rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
4. Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?
Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során került sor.
Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell
számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe.
Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű
támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső
határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek
a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.
5. Mi a halmozódás?
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról
szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről
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szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján
nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott
200 000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100
000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.; a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott
közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500 000
eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya
alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és
akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott
halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200 000 eurónak, a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszegig
halmozható.
Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap
utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyam alkalmazandó.
A kérelmezőknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a kifizetéssel kapcsolatos tájékoztatást követő 10 évig
meg kell őrizniük, és a Kárrendezési Alapnak ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.
A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon
belül információt kell szolgáltatni.

1. A kérelmező adatai
Kérelmező a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló törvény
alapján kárrendezést igénylő vállalkozás.
A kérelmezőre vonatkozó adatokat a cégnyilvántartásban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő
kérelmező esetében a nyilvántartásban foglaltakkal egyezően kell kitölteni.

2. Gazdasági tevékenység végzése
A 2. pontban szükséges nyilatkozni arról, hogy a kérelmező gazdasági tevékenységet végez-e.
Gazdasági tevékenységet végez valamennyi, az a) alpontban megjelölt gazdálkodó szervezet, ezen felül azonban
gazdasági tevékenységet végezhet olyan magánszemély vagy szervezet is, mely nem üzletszerű gazdasági
tevékenység végzése céljából jön létre.
Mit jelent a gazdasági tevékenység végzése?
A gazdasági tevékenységet adott piacon termékek vagy szolgáltatások kínálásának ténye jellemzi.
Aki a 2. pontban az a) vagy a b) alpont alá tartozik, az az uniós jog értelmében vállalkozásnak minősül, és
vonatkoznak rá a csekély összegű támogatások szabályai.
Aki a 2. pont c) alpontjába tartozik, azokra nem vonatkoznak a kifizetési korlátozások, a kárrendezés összegének
megállapítása során nem kell az uniós előírásokat figyelembe venni.

3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló nyilatkozat
A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező a 3. pontban az a) vagy b) alpontot jelölte meg.
A 3.1. pontban ismételten ki kell tölteni a kérelmező nevét és adószámát, ezen felül nyilatkozni kell a nem
magánszemélynek arról, hogy a tárgyévet megelőző két évben sor került-e a szervezet szétválására vagy más
szervezettel való egyesülésére.
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Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell
számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést
megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű
támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
A 3.3. pontban foglalt táblázatot az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint az egy és ugyanazon
vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
A csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos adatokat a támogatási döntések tartalmazzák. A csekély összegű
támogatások vonatkozásában fel kell tüntetni a támogatás jogalapját. A támogatás jogalapja három uniós rendelet
lehet, ezek a következőek:
–
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
–
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet, valamint
–
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendelet
A támogatás összegének meghatározásakor az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján az uniós
támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási
döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy
pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
A bruttó támogatástartalom kiszámításának érdekében a több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást
az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta
alkalmazásával.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható
költségek vonatkozásában nyújtott támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott
összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott
maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Itt kizárólag a kérelmező tekintetében kell nyilatkozni,
az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett
vállalkozások tekintetében nem.
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A Kormány 461/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szavatolótőke-szükségletének kiszámításáról
A Kormány a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 86/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet hatálya a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 1. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre terjed ki.
2. §		
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény minimális szavatolótőke-szükségletének számítását a biztosítók
és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
2. mellékletének szabályai szerint kell elvégezni azzal, hogy az életbiztosítási kockázatokra előírt szabályokat
az alábbi eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni:
a)
az életbiztosítási kockázatok minimális szavatolótőke-szükséglete cím alatt az „R1” eredmény „V” értékébe
a teljes matematikai tartalék beleszámít;
b)
az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő nem-életbiztosítási kockázatok minimális
szavatolótőke-szükséglete cím alatt az „a” értéke alatt a megrokkanási kockázatot is tartalmazó
nyugdíjkonstrukciók nyújtása esetén a hozzájárulásokból ezen kockázatokra becsülhető kockázati
hozzájárulási rész értendő; a „b” értéke alatt a kockázatból a rendes nyugdíjszolgáltatáson felüli kifizetések
értendők;
c)
a befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és a kezelt nyugdíjalapokhoz kapcsolódó minimális
szavatolótőke-szükséglet cím alatt a „V1” és „V2”, illetve „C3” értékébe a teljes a befektetési egységekhez kötött
(unit-linked) nyugdíjkonstrukciók tartaléka, illetve a teljes fedezeti tartalék, továbbá a „C3” értékébe az előbbi
tartalékokkal érintett portfólió megfelelő igazgatási költsége beleszámít;
d)
az A) A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (éves számítás) rész, valamint
a C) A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (negyedéves számítás) rész 6. pontjában
az „E1” összeg kiszámítását a következő módon kell elvégezni: a 8. pontban meghatározott „a” összeg 50 millió
eurót meg nem haladó rész 18%-ának, valamint az 50 millió eurót meghaladó rész 16%-ának összegét kell
megszorozni a 17. pontban meghatározott „c” arányszámmal;
e)
az A) A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (éves számítás) rész 26. pontjában az „E2”
összeg kiszámítását a következő módon kell elvégezni: a 28. pontban meghatározott „b” összeg 35 millió
eurót meg nem haladó rész 26%-ának, valamint a 35 millió eurót meghaladó rész 23%-ának összegét kell
megszorozni a 17. pontban meghatározott „c” arányszámmal;
f)
a C) A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (negyedéves számítás) rész 18. pontjában
az „E2” összeg kiszámítását a következő módon kell elvégezni: a 20. pontban meghatározott „b” összeg
35 millió eurót meg nem haladó rész 26%-ának, valamint a 35 millió eurót meghaladó rész 23%-ának
összegét kell megszorozni a 17. pontban meghatározott „c” arányszámmal.
3. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet
a)
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003. június 3-i
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló
2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 303. cikkének
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak
szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról
A Kormány a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre
1. §

(1) E rendelet előírásait a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya
alá tartozó jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing (a továbbiakban együtt: jelzáloghitel) nyújtása,
közvetítése, továbbá a hiteltanácsadás esetén kell alkalmazni.
(2) E rendeletben használt fogalmak értelmezése tekintetében az Fhtv., valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Általános követelmények jelzáloghitel nyújtása és közvetítése, valamint hiteltanácsadás esetén
2. §

(1) A hitelező, a hitelközvetítő és a közvetítői alvállalkozó a jelzáloghitelek feltételeinek kialakításakor, a hiteltanácsadás,
valamint a hitelszerződés megkötése során és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy közvetítése esetén
tisztességesen, becsületesen, átlátható módon, a szakmai elvárásoknak megfelelően, a fogyasztók érdekeit
figyelembe véve jár el. A hitelszerződés megkötése során, a hiteltanácsadás során és kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása vagy közvetítése esetén a fogyasztó által közölt információk – ideértve a pénzügyi helyzetére
vonatkozó információkat is –, igények, továbbá a fogyasztó személyes körülményei alapján a tervezett futamidő
vonatkozásában alkotott ésszerű feltételezésekkel kell élni.
(2) A foglalkoztatottak és a hitelközvetítők díjazása során a hitelezőnek, továbbá a foglalkoztatottak és a közvetítői
alvállalkozók díjazása során a hitelközvetítőnek olyan javadalmazási politikát kell kialakítania, amely biztosítja
az (1) bekezdésben meghatározott eljárást.
(3) A hitelképesség vizsgálatáért felelős, a hiteldöntéseket meghozó foglalkoztatottakra vonatkozó javadalmazási
politikának – figyelembe véve a hitelező méretét és szervezeti felépítését – az alábbi elveknek kell megfelelnie:
a)
összhangban van a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel, és nem ösztönözhet a hitelező
kockázatvállalási limitjeit meghaladó kockázatok vállalására,
b)
összhangban van a hitelező üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú érdekeivel és
c)
az érdekkonfliktus elkerülését célzó intézkedéseket tartalmaz, ideértve annak előírását, hogy a javadalmazás
nem függhet az elfogadott hitelkérelmek számától vagy arányától.
(4) Az Fhtv. 3. § 29. pont c) alpontjában meghatározott foglalkoztatott esetén a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvény és az e rendeletben meghatározott javadalmazási szabályok közül a szigorúbbat kell
alkalmazni.
(5) Ha a hitelező, a hitelközvetítő és a közvetítői alvállalkozó hiteltanácsadást nyújt a fogyasztó részére, az ebben részt
vevő foglalkoztatott személy javadalmazása nem befolyásolhatja a fogyasztó érdekeit szem előtt tartó eljárást, nem
függhet a jelzáloghitel szerződések tervezett számától és a szerződött összegtől.

3. Hiteltanácsadás
3. §

(1) A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó egyértelműen tájékoztatja a fogyasztót, ha a hitelnyújtással
kapcsolatban hiteltanácsadást nyújt.
(2) A hiteltanácsadás előtt vagy a hiteltanácsadásra vonatkozó szerződés megkötése előtt a hitelező, a hitelközvetítő
vagy a közvetítői alvállalkozó papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót:
a)
arról, hogy a hiteltanácsadás alapja
aa)
kizárólag a hitelező saját termékköre vagy
ab)
hitelközvetítő, közvetítői alvállalkozó esetén a megbízó hitelező termékkörére vonatkozó ajánlatok,
vagy a fogyasztó céljainak elérésére alkalmas, a piacon hozzáférhető minden lehetséges ajánlat,
b)
ha a hiteltanácsadásért díjat számít fel, a fizetendő díj összegéről vagy – ha annak összege a tájékoztatás
nyújtásakor még nem határozható meg – a díj kiszámításának közérthető, egyértelmű módjáról.
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(3) Hiteltanácsadás esetén a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó bekéri a fogyasztótól a személyes
körülményeire, pénzügyi helyzetére, céljaira és az általa előnyben részesített feltételekre vonatkozó naprakész
információkat. A hiteltanácsadás során a hitelezőnek, a hitelközvetítőnek vagy a közvetítői alvállalkozónak
a hitelszerződés tervezett futamideje alatt felmerülő esetleges kockázatok tekintetében ésszerű feltételezésekkel
kell élnie.
(4) Hiteltanácsadás esetén a hitelező saját termékkörére vonatkozóan, a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző
függő közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozója a közvetített termékkörre vonatkozóan kellően nagy számú
ajánlatot vesz figyelembe és ebből a (3) bekezdésben meghatározott információk alapján egy vagy több hitelt ajánl
a fogyasztó részére.
(5) Hiteltanácsadás esetén a független hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozója a fogyasztó céljainak elérésére
alkalmas, a piacon hozzáférhető minden lehetséges ajánlatot figyelembe vesz és ebből a (3) bekezdésben
meghatározott információk alapján egy vagy több hitelt ajánl a fogyasztó részére.
(6) Hiteltanácsadás esetén a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó a fogyasztó igényeinek és
körülményeinek mérlegelése alapján az annak megfelelő hiteleket ajánlja. Az ajánlatot papíron vagy más tartós
adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

4. A foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó követelmények jelzáloghitel nyújtása és
közvetítése, valamint hiteltanácsadás esetén
4. §

(1) Jelzáloghitel nyújtása vagy közvetítése, valamint hiteltanácsadás esetén a hitelező, a hitelközvetítő és a közvetítői
alvállalkozó által foglalkoztatott személy csak olyan természetes személy lehet, aki
a)
szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy
b)
középiskolai végzettséggel és
ba)
banki, befektetési termékértékesítő szakképesítéssel,
bb)
pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítéssel,
bc)
banki szakügyintézői szakképesítéssel,
bd)
szakképesített bankreferens szakképesítéssel,
be)
a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,
bf )
a ba)–be) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel vagy
c)
jogszabályban meghatározott, a Felügyelet által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló
tanúsítvánnyal
rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában szakirányú felsőfokú végzettségnek minősülnek:
a)
a felsőoktatásról szóló törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban egyetemi vagy főiskolai szintű
szakképzettség, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen
alapképzésben vagy mesterképzésben közgazdász szakképzettség,
b)
jogász szakképzettség,
c)
könyvvizsgálói képesítés,
d)
felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés,
e)
a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerezhető gazdasági agrármérnök szakképzettség
vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési
szakon szerezhető szakképzettség, és
f)
a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági
felsőoktatásban szerzett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.

5. §

(1) Jelzáloghitel nyújtása vagy közvetítése, valamint hiteltanácsadás esetén a hitelező, a hitelközvetítő és a közvetítői
alvállalkozó az általa foglalkoztatott személyeknek a (3) bekezdésben meghatározott gyakorisággal belső képzést
biztosít, amelynek tartalmi követelményeit az 1. melléklet határozza meg.
(2) A hitelezőnek, a hitelközvetítőnek és a közvetítői alvállalkozónak biztosítania kell, hogy a belső képzés naprakész
legyen mind a hatályos szabályozás, mind a kínált jelzáloghitelek és a kapcsolódó szolgáltatások feltételeinek
tekintetében.
(3) Az Fhtv. 3. § 29. pont a) és b) alpontjában meghatározott foglalkoztatottnak legalább évente, az Fhtv. 3. § 29. pont
c) alpontjában meghatározott foglalkoztatottnak legalább kétévente kell belső képzésen részt vennie és a szakmai
ismeretek elsajátításáról számot adnia.
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(4) A belső képzésre vonatkozó dokumentumokat és az annak teljesítését igazoló dokumentumokat a hitelező,
a hitelközvetítő és a közvetítői alvállalkozó a személyi feltételek meglétének igazolása céljából öt évig megőrzi.
6. §

(1) Jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítő esetén a 4. és az 5. §-ban foglalt rendelkezések
betartásáért a vele jogviszonyban álló hitelező felel. Közvetítői alvállalkozó esetén a 4. és az 5. §-ban foglalt
rendelkezések betartásáért a vele jogviszonyban álló közvetítő felel.
(2) A 4. és az 5. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazandók
a)
másik EGT-államban székhellyel rendelkező hitelező és jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő
Magyarországon bejegyzett fióktelepének foglalkoztatottaira,
b)
a Magyarország területén székhellyel rendelkező hitelező és jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző
közvetítő által foglalkoztatottakra másik EGT-államban nyújtott pénzügyi szolgáltatás esetén.

7. §

(1) A Felügyelet a 4. és az 5. §-ban foglalt rendelkezések betartásának ellenőrzése érdekében bekérheti a hitelezőtől,
a hitelközvetítőtől és a közvetítői alvállalkozótól a belső képzés keretében a foglalkoztatottak részére nyújtott
szakmai ismeretekre vonatkozó dokumentumokat.
(2) A határon átnyúló szolgáltatást végző hitelezők, jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő és közvetítői
alvállalkozók által foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó követelmények ellenőrzése érdekében
a Felügyelet együttműködik az érintett EGT-államok illetékes szervezeteivel.

5. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2016. március 21-én lép hatályba.
9. §

(1) E rendelet 4. §-ában meghatározott szakmai követelményeknek a hitelező, a hitelközvetítő és a közvetítői
alvállalkozó által foglalkoztatott személynek 2019. március 21-éig nem kell megfelelnie, ha hitelezőnél,
hitelközvetítőnél, közvetítői alvállalkozónál, e rendelet hatálybalépéséig vagy azt követően legalább másfél éves
jelzáloghitelezéssel kapcsolatos szakmai tapasztalatot szerzett.
(2) E rendelet 4–6. §-ában meghatározott követelményeknek a 2014. március 20-án már jelzáloghitelezéssel
kapcsolatos tevékenységet végző hitelezőnek, hitelközvetítőnek és közvetítői alvállalkozónak 2017. március 21-éig
kell megfelelnie.

10. §		
Ez a rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és
a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 2014/17/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A belső képzés tartalmi minimumkövetelményei
1. A jelzáloghitel termékek és az ilyen termékekkel szokásosan együtt nyújtott kapcsolódó szolgáltatások megfelelő
ismerete:
1.1. hitelezési alapfogalmak, különösen: a kölcsönügyletek alanyai, hitelkötelembe bevonandó személyek köre,
adósminősítés, hitelkamat, kamatszámítás, kamatláb, referencia-kamatláb, kamatperiódus, kamatozás
módja, kamattámogatás, kezelési költség, a hitel teljes díja, a hitel teljes összege, teljes hiteldíj mutató (THM),
idegen pénznemben felvett hitel, árfolyamkockázat, kamatkockázat, előzetes tájékoztatás, gondolkodási
idő, értékbecslés, hitelfedezet, fedezetcsere, forgalmi érték, hitelbiztosítéki érték, futamidő, hiteltörlesztés,
törlesztőrészlet, közjegyzői okirat, tulajdoni lap, tulajdonjog fenntartás, zálogjog, zálogkötelezett, jelzálogjog
bejegyzése és törlése;
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1.2.
1.3.

2.

3.

4.

5.

hiteltípusok és alkalmazásuk;
adott hitelező termékeinek ismerete, különösen: a hitelnyújtás részletes feltételei, díjai, a hiteltermékek
előnyei, hátrányai, kockázatai, a hitelszerződés általános szerződési feltételei;
1.4. a hitelkérelemhez szükséges formanyomtatványok, alapdokumentumok, és benyújtásuk rendje;
1.5. a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás;
1.6. a hitelszerződés formai és tartalmi elemei;
1.7. ingatlanfedezetekre vonatkozó szabályok, a hitelszerződések biztosítékai, jelzálogjog alapítás,
vagyonbiztosítás, életbiztosítás;
1.8. hitelajánlatok összehasonlítása, átjárhatóság a hiteltermékek között, hitelkiváltás, elő- és végtörlesztés;
1.9. a hiteltermékekkel csomagban értékesített fizetési számlákhoz, illetve megtakarítási termékekhez
kapcsolódó szolgáltatások feltételei, díjai;
1.10. a hiteltermékekkel együtt nyújtott egyéb kapcsolódó szolgáltatások feltételei, díjai (például: fedezeti
ingatlanra kötött vagyonbiztosítás, törlesztési biztosítás);
1.11. a hiteltermékekhez kapcsolódó állami támogatás nyújtásának feltételei, mértéke, az állami kezességvállalás
feltételei;
1.12. a hiteltörlesztés késedelmes teljesítésének/elmulasztásának következményei, különösen a késedelmi kamat,
a hitelszerződés felmondása, a hitelbiztosítékok érvényesítése;
1.13. rendszer- és folyamatismeretek: előzetes tájékoztatás, hitelbírálat, hitelfolyósítás, utógondozás,
kockázatkövetés, szerződésmódosítás, prolongálás, felmondás;
1.14. a fizetési nehézségekkel küzdő fogyasztók körében alkalmazandó eljárások, alternatív megoldások,
fizetéskönnyítő lehetőségek, hitelkiváltás;
1.15. a hitellel összefüggő fogyasztói panaszok, jogviták kezelési, megoldási folyamatai;
1.16. a Központi Hitelinformációs Rendszerbe kerülés feltételei, tájékoztatási kötelezettség, jogorvoslati
lehetőségek.
A fogyasztónak nyújtott hitelekre – különösen a fogyasztóvédelemre – vonatkozó jogszabályok megfelelő ismerete:
2.1. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései;
2.2. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény;
2.3. a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló kormányrendelet;
2.4. a fogyasztónak nyújtott jelzáloghitelre vonatkozó általános és személyre szóló tájékoztatókkal kapcsolatos
szabályokról szóló NGM rendelet;
2.5. a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló MNB rendelet;
2.6. a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendelet;
2.7. az adott pénzügyi intézményre irányadó pénzügyi ágazati jogszabályok;
2.8. adatvédelemről, banktitokról, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezései;
2.9. fogyasztóvédelemre vonatkozó előírások, jogsérelem orvoslásának lehetőségei: belső panaszkezelés,
a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület szerepe, jogköre, valamint a Központi
Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek, határidők.
Az ingatlan-adásvételi folyamat megfelelő és értő ismerete:
3.1. az adásvételi szerződés alapvető formai és tartalmi követelményei;
3.2. általános ismeretek a tulajdonjogról, a jogi kötelmekről, valamint a tulajdonjog átruházásról;
3.3. meghatalmazásokra vonatkozó alapvető ismeretek.
A biztosítékok értékbecslésének megfelelő ismerete ingatlanvagyon értékelést felhasználók esetében:
4.1. értékbecsléssel kapcsolatos alapfogalmak;
4.2. értékelési módszerek;
4.3. az értékbecslés megrendelésének folyamata;
4.4. az értékelési szakvélemény tartalmi és formai követelményei, vizsgálandó adatok, körülmények;
4.5. értékbecsléssel kapcsolatos reklamációk kezelése;
4.6. értékbecslés felülvizsgálatának kezdeményezése.
Az ingatlan-nyilvántartás felépítésének és működésének megfelelő ismerete:
5.1. általános ismeretek az ingatlan-nyilvántartásról, különös tekintettel az ingatlan-nyilvántartás tárgyára és
tartalmára, az ingatlan, valamint a jogosultak adataira, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető, hitelezéssel
kapcsolatos egyes jogokra, az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető egyes tényekre, a bejegyzés, feljegyzés
és az adatváltozás átvezetésére, valamint a tulajdoni lap felépítésére;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

27753

5.2.

6.

7.

8.

9.

az ingatlan-nyilvántartási eljárás folyamatának alapszintű ismerete, különösen az eljárás megindítása,
jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok, az okiratok kellékei, bejegyzéshez
szükséges igazolások, hiánypótlás, a függőben tartásra, széljegyzésre, továbbá a rangsor elvére vonatkozó
rendelkezések;
5.3. jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzés, törlés, módosítás folyamatának/
feltételeinek ismerete;
5.4. fedezetként elfogadható ingatlanok köre;
5.5. a hitelező által elfogadható jogok, terhek, tiltott bejegyzések;
5.6. az ingatlanügyi hatóság szerepe, illetékessége, a TakarNet rendszer használata;
5.7. ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó díjak, költségek, illetve ezek megfizetésének módja.
Az érintett tagállam piacának megfelelő ismerete:
6.1. általános ismeretek a hazai pénzügyi szektor felépítéséről és szereplőiről;
6.2. a pénzügyi szektor szabályozói környezetére és hatósági felügyeletére vonatkozó általános ismeretek;
6.3. az ingatlanpiacot érintő alapvető ismeretek, jogszabályok;
6.4. a hazai piacon jelenlévő alapvető pénzügyi termékek és fő jellemzőik.
Az üzleti etikai normák megfelelő ismerete:
7.1. a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó etikai, magatartási szabályok, különösen a lakosság
részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló
Magatartási Kódex;
7.2. a hitelező belső üzleti etikai normái;
7.3. a hitelező panaszkezelési szabályzatának irányelvei.
A fogyasztói hitelképesség-vizsgálat folyamatának megfelelő ismerete, illetve adott esetben a fogyasztók
hitelképességének vizsgálatában való jártasság:
8.1. elfogadható jövedelmek, jövedelemigazolással kapcsolatos dokumentumok, azok formai és tartalmi
követelményei;
8.2. hamis adatok, dokumentumok felismerése;
8.3. a Központi Hitel-információs Rendszer használata;
8.4. a fogyasztó jövedelmének és kiadásainak, fizetési képességének, valamint a hitelszerződésben előírt egyéb
feltételeknek a vizsgálata, értékelése;
8.5. fedezeti ingatlannal kapcsolatos ismeretek, fedezetként elfogadható ingatlantípusok, besorolások;
8.6. fedezetszámítási módszerek, a fedezetként felajánlott ingatlan maximális terhelhetősége, és a terhek
joghatásai;
8.7. egyéb zálogtárgy bevonásának módja, fedezetként való értékelése;
8.8. a hitelképesség előminősítésének folyamata;
8.9. kötelező elutasítás, hiánypótlások esetei, tartalmi és technikai követelményei;
8.10. ügyfél-tájékoztatás a kérelem jóváhagyása, valamint a kérelem elutasítása esetén;
8.11. a hitelfolyósítás feltételeire vonatkozó belső szabályok ismerete.
Megfelelő szintű pénzügyi és közgazdasági jártasság:
9.1. pénzügyi és banki alapismeretek, gazdasági alapfogalmak;
9.2. hitelezéssel kapcsolatos jogszabályok ismerete, alkalmazása;
9.3. a piaci változások értelmezése, azok hatása az adott hitelező működésére.

A Kormány 463/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint függő jelzáloghitel közvetítői felelősségbiztosítási
szerződés tartalmi követelményeiről
A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. §		
A független közvetítő, valamint a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítői
felelősségbiztosításra vonatkozó szerződésnek (a továbbiakban: szerződés) az e rendeletben meghatározott tartalmi
követelményeknek kell megfelelnie.
2. §

(1) A szerződés kiterjed az olyan – a pénzügyi szolgáltatást igénybe vevő vagy igénybe venni szándékozó ügyfélnek
okozott – kár megtérítésére, illetve felmerült sérelemdíj megfizetésére, amelyre jogszabály értelmében a közvetítői
tevékenységet végző (a továbbiakban: biztosított) köteles.
(2) A szerződés kiterjed az olyan kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére is, amely az (1) bekezdésben
meghatározott biztosított munkaviszonyban, megbízási szerződés alapján eljáró vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló, közvetítői tevékenységet végző személy – adott jogviszonyával összefüggő – közvetítői
tevékenysége eredményeképpen merül fel.

3. §

(1) A szerződésnek tartalmaznia kell a biztosítási összeghatárt.
(2) Azonos okból bekövetkezett, azzal közvetlen okozati összefüggésben lévő, időben összefüggő több káresemény,
illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem egy biztosítási eseménynek minősül.

4. §

(1) A szerződésben rögzíteni kell a biztosító helytállási kötelezettségének időbeli hatályára vonatkozó rendelkezéseket.
(2) A biztosító (1) bekezdés szerinti helytállási kötelezettségének legalább az olyan biztosítási eseményekre ki kell
terjednie, amelyeket a szerződés hatálya alatt okoztak és amelyek a szerződés hatálya alatt bekövetkeztek, és azokat
a szerződésben meghatározottak szerint bejelentették.
(3) A szerződésben a szerződés megszűnése esetében a biztosítási esemény bejelentésére a megszűnéstől számított
legalább kilencven napos bejelentési időt kell meghatározni.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy annak megszűnését a biztosító köteles a megszűnéstől számított öt
munkanapon belül bejelenteni a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró
Magyar Nemzeti Banknak.

5. §

(1) Ha a felek önrészesedésben állapodnak meg, a szerződésben rögzíteni kell az erre vonatkozó rendelkezéseket.
(2) Az önrészesedés mértéke káreseményenként a 10%-ot nem haladhatja meg.
(3) Az önrészesedés a biztosító által fedezetbe vont kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak az a része, amelyért a biztosító
felé a biztosított, illetve a szerződő áll helyt, azonban a biztosító e vonatkozásban nem korlátozhatja a szolgáltatását
a károsulttal szemben.

6. §		
A biztosító a szerződés megszűnéséről annak megszűnésétől számított tizenöt napon belül köteles tájékoztatni
a szerződő felet, illetve a biztosítottat.
7. §

(1) Ez a rendelet 2016. március 21-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a független pénzügyi szolgáltatás
követelményeiről szóló 81/2010. (III. 25.) Korm. rendelet.

közvetítői

felelősségbiztosítási

szerződés

tartalmi

8. §		
Az e rendeletben meghatározott szerződésre vonatkozó szabályokat az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló
felelősségbiztosítási szerződések esetén az e rendelet hatálybalépését követő legkésőbb egy éven belül kell
alkalmazni.
9. §		
Ez a rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és
a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 2014/17/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 464/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 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 Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 59. §
(2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében)
„e) közreműködik a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó, a nemzeti fejlesztési
miniszter hatáskörébe tartozó tanterem, tornaterem és tanuszoda fejlesztési feladatok ellátásában, valamint ellátja
a köznevelési intézménnyel egybeépített vagy azzal azonos ingatlanon elhelyezkedő tanterem és tornaterem
üzemeltetési, továbbá egyéb iskolaüzemeltetési feladatokat.”
2. §		
Az R. 61. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő e) és f ) ponttal
egészül ki:
(A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében)
„d) sportszakmai javaslatot tesz a kiemelt sportágakhoz és a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó, valamint
a további, állami támogatásból megvalósuló, a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó sportlétesítményfejlesztési feladatok ellátására, a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben sportszakmailag előkészíti
a Kormány döntését igénylő, ezen sportlétesítmény-fejlesztésekre vonatkozó előterjesztéseket,
e) javaslatot tesz a külön jogszabály szerint olimpiai központnak minősülő sportlétesítmények sportcélú
működtetése, használata, hasznosítása során a sportági fejlesztési programokban foglaltak teljesülése érdekében,
f ) nyomon követi a sportszövetségek sportágfejlesztési koncepciói sportági követelményeknek megfelelő
végrehajtását.”
3. §		
Az R. 112. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő e)–h) ponttal
egészül ki:
(A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége
keretében)
„d) gondoskodik az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos
fejlesztési, rekonstrukciós programok végrehajtásáról,
e) gondoskodik az állami vagyonba tartozó sportlétesítmények, sportingatlanok működtetési és üzemeltetési
feladatairól; e körben ellátja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program során létrejövő tanuszodák
működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatokat is,
f ) ellátja a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos feladatokat,
valamint a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási
és üzemeltetés-támogatási feladatokat, továbbá létesítmény-fejlesztési és üzemeltetési szempontból felügyeli
e támogatási koncepciók végrehajtását,
g) a d) pontban foglalt feladatokkal összefüggésben a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz
kapcsolódó tanterem, tornaterem, tanuszoda és iskola fejlesztési kérdések vonatkozásában előzetesen megkéri
az oktatásért felelős miniszter egyetértését,
h) az e) pontban foglalt feladatokkal összefüggésben az olimpiai sportközpontok sportcélú használata
vonatkozásában – a sportági fejlesztési programokkal való összhang érvényre juttatása érdekében – egyeztet
a sportpolitikáért felelős miniszterrel.”
4. §		
Az R. a következő 136/C. §-sal egészül ki:
„136/C. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 464/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód.r.3.) alapján a nemzeti fejlesztési miniszterhez
kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra
és kötelezettségekre kiterjedően – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Emberi Erőforrások Minisztériumának
jogutódja azzal, hogy Mód.r.3.-mal megállapított 112. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti, a 16 kiemelt sportághoz
kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos ügyekben az emberi erőforrások minisztere a

27756

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

2016. január 1-jét megelőzően megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat a Mód.r.3.
hatálybalépését követően is e rendelet 2015. december 31-én hatályos rendelkezései szerint látja el.”
5. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 1. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.
rendelet 1. §-ában a „Kormány” szövegrész helyébe a „Kormány vagy az államháztartásért felelős miniszter” szöveg
lép.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a kincstári költségvetést az elfogadott központi költségvetésről
szóló törvény alapján a költségvetési évet megelőző év december 20-áig a Kincstár által működtetett elektronikus
rendszerbe tölti fel.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényt a (2) bekezdésben meghatározott határnapot
megelőző tizedik napig nem fogadja el, a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat vagy annak az összegző
módosító javaslattal egybeszerkesztett szövege alapján a végleges kincstári költségvetésre meghatározott
formában előzetes kincstári költségvetést kell készíteni és azt a költségvetési évet megelőző év december 20-áig
a Kincstár által működtetett elektronikus rendszerbe feltölteni. A végleges kincstári költségvetést az elfogadott
központi költségvetésről szóló törvény alapján a költségvetési év január 10-éig kell a Kincstár által működtetett
elektronikus rendszerbe feltölteni.”

3. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az „[Az Áht. 37. §
(2) bekezdéséhez]” alcíme a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A. § (1) Ha a központi költségvetési szerv 60 napja lejárt esedékességű, elismert tartozásállománya
a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatai 10%-át, de legalább a százmillió forintot meghaladja,
a költségvetési szerv vezetője a tartozásállomány felszámolására irányuló intézkedési tervet készít, amit
az 5. mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg továbbít a fejezetet irányító szerv
vezetőjének. Az intézkedési tervet a fejezetet irányító szerv vezetője hagyja jóvá.
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(2) A költségvetési szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti intézkedési terv végrehajtásáról kéthavonta
beszámol a fejezetet irányító szerv vezetőjének. A beszámolási kötelezettséget mindaddig teljesíteni kell, amíg
az (1) bekezdésben meghatározott mértékű tartozásállomány fennáll.
(3) Ha
a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 60 napja lejárt esedékességű, elismert
tartozásállománya a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatai 20%-át, de legalább az egymilliárd forintot
meghaladja vagy
b) az (1) bekezdés szerinti intézkedési terv jóváhagyását követő hat hónapon belül a Kormány irányítása vagy
felügyelete alá tartozó költségvetési szerv tartozásállománya nem csökken az (1) bekezdésben meghatározott
mérték alá,
a fejezetet irányító szerv vezetője jelentést készít a Kormány soron következő ülésére.
(4) A (3) bekezdés szerinti jelentésben a fejezetet irányító szerv vezetője beszámol a tartozásállomány kialakulásához
vezető okokról, a tartozásállomány felszámolása érdekében elfogadott intézkedési terv tartalmáról, végrehajtásáról
és a tartozásállomány felszámolására irányuló további intézkedésekről.”
4. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 61/A. § (1) bekezdése
a következő c) ponttal egészül ki:
(A költségvetési főfelügyelő, felügyelő a kijelölt szerv tekintetében)
„c) véleményezi az 56/A. § (1) bekezdése szerinti intézkedési tervet, ellenőrzi annak végrehajtását és tájékoztatja
a fejezetet irányító szervet, ha az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását veszélyeztetve látja.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 61/A. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő az (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában és a (3) bekezdésben
meghatározott intézkedések tekintetében a kijelölt szerv vezetőjénél, illetve az állami tulajdonú gazdasági társaság
vezető tisztségviselőjénél kifogással élhet. A kifogással egyidejűleg a költségvetési főfelügyelő, felügyelő indokolt
javaslatot készít, amit a kijelölt szerv esetén annak vezetőjének, állami tulajdonú gazdasági társaság esetén
az állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének haladéktalanul megküld. A kifogásolt intézkedés
az államháztartásért felelős miniszter (6) bekezdés szerinti jóváhagyásáig vagy a kifogásnak a költségvetési
főfelügyelő, felügyelő általi visszavonásáig nem hajtható végre.”
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 61/A. §-a a következő (6)
és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kifogás eredménytelensége esetén a költségvetési főfelügyelő, felügyelő az indokolt javaslatot megküldi
a kijelölt szerv esetén a fejezetet irányító szerv vezetőjének és az államháztartásért felelős miniszternek,
állami tulajdonú gazdasági társaság esetén az állami tulajdonú gazdasági társaság tekintetében tulajdonosi
joggyakorlóként eljáró szerv vezetőjének. A kifogásolt intézkedés az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása
esetén hajtható végre.
(7) Az 56/A. § (1) bekezdése szerinti esetben az intézkedési tervet a fejezetet irányító szerv vezetőjének történő
továbbítás előtt a költségvetési főfelügyelőnek, felügyelőnek kell megküldeni. A költségvetési főfelügyelő, felügyelő
az intézkedési terv kézhezvételét követő 3 napon belül jelzi a kijelölt szerv vezetőjének az intézkedési tervvel
kapcsolatos javaslatait. Ha a kijelölt szerv vezetője a költségvetési főfelügyelő, felügyelő javaslataival nem ért egyet,
a kijelölt szerv vezetője az intézkedési tervet a költségvetési főfelügyelő, felügyelő észrevételeivel együtt továbbítja
a fejezetet irányító szerv vezetőjének.”

5. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő
alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 43. §-ához]
61/D. § A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetet irányító szerv a fejezetbe sorolt költségvetési
szervek elemi költségvetésében meghatározott, a költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszámából be
nem töltött álláshelyekről és a be nem töltött álláshelyekhez kapcsolódó személyi juttatások mértékéről
a tárgynegyedévet követő hónap tizedik napjáig adatot szolgáltat az államháztartásért felelős miniszternek.
A költségvetési szerv az elemi költségvetésében meghatározott létszámát az államháztartásért felelős miniszter
adatszolgáltatás alapján hozott döntésének megfelelően csökkenti. Az államháztartásért felelős miniszter a személyi
juttatások kiemelt előirányzaton keletkezett megtakarítás más célra való felhasználására, zárolásra, csökkentésre,
törlésre vagy befizetési kötelezettség előírására vonatkozó előterjesztést nyújthat be a Kormány számára.”
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6. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VI. Fejezete a következő
alcímekkel egészül ki:
„[Az Áht. 48. §-ához]
65. § A támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a támogatás nem minősül az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak vagy a támogatás biztosítására az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal összhangban kerül sor.
[Az Áht. 48/A. §-ához]
65/A. § (1) Ha jogszabály a támogatás biztosításának módjáról nem rendelkezik, arról hatósági szerződésnek nem
minősülő támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel.
(2) Ha a támogató a támogatási szerződés megkötésének feltételéül közbeszerzési eljárás megindítását vagy más
egyéb feltétel teljesítését írta elő, a támogatási szerződés hatálya e feltétel teljesítésével áll be.
(3) Ha a támogatás biztosítására fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással kerül sor, a támogatási szerződésre
az Áht. 33. § (4) bekezdése szerinti megállapodás e rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeit is
alkalmazni kell.
65/B. § (1) A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így
módosított feltételekkel is támogatható lett volna.
(2) A támogatott tevékenység megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett
a korábbi kedvezményezettre meghatározott feltételeknek megfelel és ahhoz a támogató előzetesen hozzájárul.
Nem kell a támogató hozzájárulása, ha a kedvezményezett személyében beálló változás jogszabályon alapul.
[Az Áht. 49. §-ához]
65/C. § (1) Az Áht. 49. §-a szerinti lebonyolító szervvel a fejezetet irányító szerv megállapodást köt.
A megállapodásban rögzíteni kell az e rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, így
különösen a feladat konkrét meghatározását, a felhasználás határidejét, valamint az elszámolással kapcsolatos
szabályokat.
(2) A fejezetet irányító szerv a lebonyolítás céljából a Kincstárnál vezetett lebonyolítási számlára átutalja
a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához szükséges összeget, amely felett a lebonyolító szerv
rendelkezik. A lebonyolítási számla kizárólag a költségvetési támogatások kifizetésére vehető igénybe.
(3) A lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeg felhasználására nézve elkülönített nyilvántartást kell
előírni a lebonyolító szerv számára.
(4) A lebonyolító szerv további lebonyolító szervet nem bízhat meg, a lebonyolítási számla feletti rendelkezési jogát
nem ruházhatja át.
(5) A feladat elvégzésének határidejét követően a lebonyolító szerv a lebonyolítás céljából rendelkezésére bocsátott
összeggel elszámol. Az elszámolás során a lebonyolítási számla egyenlegét, továbbá a lebonyolítás céljából
rendelkezésre bocsátott, nem rendeltetésszerűen felhasznált összeget vissza kell utalni a forrást biztosító fizetési
számlára.
65/D. § Az Áht. 49. §-a szerinti közreműködő szervezet az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás
esetén a támogató képviseletében jár el. A közreműködő szervezet képviseleti joga jogszabályon alapul, a képviselet
terjedelmét a fejezetet irányító szerv és a közreműködő szervezet között megkötött megállapodásban kell
meghatározni.”
7. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 71. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kincstár az általa üzemeltetett monitoringrendszerben kezelt, a döntés-előkészítéshez szükséges adatot
továbbítja a támogató részére.”
8. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 73. §-a és 74. §-a helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„73. § (1) A támogató a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül írásban tájékoztatja a pályázat benyújtóját
a támogatási döntésről. A tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, a pályázatban megjelöltnél alacsonyabb
költségvetési támogatás biztosítása, a költségvetési támogatás feltételekhez kötése vagy elutasítása esetén
ennek indokait, a kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét, a támogatási szerződés
megkötésére a támogató által megállapított ésszerű határidőre utalást és a kifogás benyújtásának lehetőségét és
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módját. Támogatói okirattal biztosított költségvetési támogatás esetén a tájékoztatás a támogatói okirat kiadásával
valósul meg.
(2) Támogatási szerződés alkalmazása esetén, ha a kedvezményezett mulasztásából a támogató által meghatározott
határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés
hatályát veszti. Ha a kedvezményezett mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik,
a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem
hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.
74. § (1) A támogatási szerződés alapján létrejött támogatási jogviszonyra – ha e rendelet eltérően nem
rendelkezik – az e rendeletben meghatározott feltételeket a közigazgatási hatósági határozattal, hatósági
szerződéssel vagy támogatói okirattal létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.
(2) A támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatásra a 68–73. §-nak és a 75. § (3a) bekezdésének
pályázatra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell, azzal, hogy a pályázat alatt a támogatási kérelmet, a pályázó
alatt a támogatási igény benyújtóját kell érteni.”
9. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a támogató a költségvetési támogatás feltételeként előírja, hogy a támogatás igénylőjének meghatározott
nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi
alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek
minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatást.”
10. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a Kormány által kihirdetett, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet
kapcsán végzett humanitárius tevékenységgel összefüggésben nyújtott költségvetési támogatásokra.”
11. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„83. § (1) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet költségvetési kiadási előirányzatai
terhére nyújtott költségvetési támogatások esetén a helyi önkormányzat a támogatóval szembeni kötelezettségeit
a Kincstár útján teljesíti.
(2) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatásokkal
kapcsolatban a támogató megbízása alapján a támogató 70. §-ban meghatározott feladatait, a 75. § szerinti
nyilatkozatok meglétének, a 81. §-ban és a 82. §-ban meghatározott feltételek ellenőrzését, a 93. § (1) bekezdése
szerinti részbeszámoló, beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat
– a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás kivételével –
a Kincstár látja el.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben
a) a támogatási igényt, részbeszámolót, beszámolót és az e Fejezetben, a pályázati kiírásban vagy a támogatási
szerződésben meghatározott más nyilatkozatot, dokumentumot a helyi önkormányzat, társult feladatellátás
esetében a társulás székhelye szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott helyi önkormányzat
a Kincstár helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be,
b) a 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a kedvezményezett – a nem nettó finanszírozás keretében folyósított
költségvetési támogatás esetében költségvetési évben lemondással és (a részletfizetés iránti kérelem benyújtása
kivételével) a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolás csatolásával együtt, a költségvetési
támogatás folyósítását követő évben kizárólag a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolással –
a Kincstár útján teljesíti a támogató felé.
(4) A nem nettó finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatásról való lemondást legkésőbb
a költségvetési év november 30-áig lehet benyújtani. A lemondás hibáinak, hiányosságainak pótlására a 70. §
(3) bekezdését kell alkalmazni. A hibátlan, hiánytalan lemondást a benyújtást vagy a hiánypótlás teljesítését követő
öt napon belül a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek megküldi.”
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12. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 100. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ellenőrzés során az (1) bekezdés szerinti szervek adatot igényelhetnek a Kincstár által működtetett
monitoring rendszerből.”
13. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VI. Fejezete a következő
alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 56/B. §-ához és 56/C. §-ához]
102/E. § (1) A támogató
a) – pályázati úton nyújtott támogatás esetén – a pályázati kiírás adatait a pályázati kiírás közzétételét megelőzően,
b) – pályázati rendszeren kívül nyújtott támogatás esetén – a támogatás feltételrendszerének a támogatási
jogviszony tartalmát érintő adatait annak meghatározását megelőzően
a Kincstár által rendszeresített adatlapon a Kincstár részére bejelenti. Ha a támogató adatszolgáltatása
a monitoringrendszer teljessége szempontjából hibás vagy hiányos, annak kijavítására vagy kiegészítésére
a Kincstár utólag kötelezi a támogatót.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok változását a támogatási döntés meghozatalát megelőzően a támogató
a Kincstárnak bejelenti. A bejelentésre az (1) bekezdést kell alkalmazni.
102/F. § (1) A támogató
a) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a támogatási igény benyújtását, kamattámogatás vagy
kezességi díjtámogatás formájában nyújtott költségvetési támogatás esetén a támogatási döntést,
b) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a támogatási döntést és
c) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatokat a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre
bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tény, körülmény megállapítását
követő hét napon belül továbbítja a Kincstárnak.
(2) A támogató a Kincstárt hét napon belül értesíti, ha
a) a Kincstár részére az (1) bekezdés a)–c) pontja szerint továbbított adatokban változás történik,
b) a támogatási döntés hatályát veszti, vagy
c) a támogató a támogatói okirat kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról vagy a támogatási szerződés
megkötéséről, módosításáról, felbontásáról, megszüntetéséről dönt.
(3) A támogatás folyósításáról a támogató a támogatás teljes összegének folyósítását követően értesíti a Kincstárt.”
14. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/B. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kincstári ellenőrzést
a) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett
végzettséggel, vagy
b) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen az a) ponttól eltérő alapképzési szakon és okleveles
könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező
személy
végezhet.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/B. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Kincstári ellenőrzést vizsgálatvezetőként a (2) bekezdésben meghatározott végzettséggel rendelkező olyan
személy végezhet, aki ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben szerzett, legalább kétéves
munkaviszonnyal, köztisztviselői, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonnyal, bírói, igazságügyi, ügyészi
vagy hivatásos szolgálati viszonnyal rendelkezik.”

15. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 125. § (2) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kincstár fizetési számlát vezet Igazgatóságonként)
„a) a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítésének kifizetésére,”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 125. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Kincstár fővárosi és megyei kormányhivatalonként fizetési számlát vezet a családi támogatások folyósítására.”
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16. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 133. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az elkülönített állami pénzalap központi támogatásokat tartalmazó, a tárgyévre vonatkozó előirányzatfelhasználási tervét a fejezetet irányító szerv – a Bethlen Gábor Alap esetén a Kormány nemzetpolitikáért felelős
tagja – a tárgyévet megelőző hónap 25-éig hagyja jóvá és nyújtja be a Kincstár részére. A központi támogatásokat
tartalmazó előirányzat-felhasználási terv indokolt esetben az elfogadását követően módosítható.”
17. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. §-a a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület
a) törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését létesítő okiratának csatolásával, bejegyzési kérelem,
b) törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését törlési kérelem,
c) 167/A. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott adatának módosítását változás-bejelentési kérelem,
d) szervezeti és működési szabályzatát érintő módosítást a módosított szervezeti és működési szabályzat
csatolásával, változás-bejelentési kérelem
benyújtásával kérheti.”
18. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (2) bekezdése
a következő f ) ponttal egészül ki:
(Létesítő okiratként)
„f ) az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület esetén a köztestület alapszabálya”
(fogadható el.)
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (3) bekezdése
a következő g) ponttal egészül ki:
(Megszüntető okiratként)
„g) az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület esetén a köztestület megszüntető okirata”
(fogadható el.)

19. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 173. §-a a következő
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha az e rendeletben naptári napokban meghatározott határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő
az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. Ha az e rendeletben meghatározott határnap munkaszüneti nap,
a teljesítésre a határnapot követő legközelebbi munkanapig van lehetőség.”
20. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.)
megállapított 76. § (3) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor már megkötött támogatási szerződésekre is
alkalmazni kell.”
21. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 180. §-sal
egészül ki:
„180. § (1) A Kincstár külön adatszolgáltatással adja át a számfejtési körébe tartozó intézmények jogelődi, illetve
jogutódi kapcsolatára vonatkozó adatokat abban az esetben, ha az érintett költségvetési szerv más államháztartási
alrendszerbe kerül átsorolásra, irányító szerve megváltozik vagy két költségvetési szerv között szervezeti egység
átadására kerül sor. Az adóhatóság a Kincstár adatszolgáltatása alapján jegyzi be nyilvántartásába a jogelődi, illetve
jogutódi kapcsolatra vonatkozó adatokat.
(2) A helyi önkormányzat foglalkoztató esetén az Art. 16. § (4) bekezdése szerinti bejelentési és az Art. 31. §
(2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítésére 2016. december 31-éig az e rendeletnek a 2015. október
31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
22. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 181/A. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
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„(5) A 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezés a 2007–2013 programozási időszak operatív
programjai zárásával összefüggő feladatok végrehajtásában részt vevő költségvetési szervek operatív programok
zárásával összefüggő feladatot ellátó alkalmazottjainak az Európai Unió által utólagosan megtérített, 2015.
december havi járandóságai után fizetendő közterhek tekintetében is alkalmazható.”
23. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
2.
4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3.
5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
24. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
11. § (1) bekezdés a) pontjában az „irányítja” szövegrész helyébe a „vezeti” szöveg,
2.
14. § (6) bekezdésében a „szervnek” szövegrész helyébe a „szervnek vagy az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti
kijelölt, a fejezetet irányító szerv nevében eljáró szervnek” szöveg, a „Kincstárnál” szövegrész helyébe
a „Kincstárnál, azzal, hogy az előirányzatok rendezése során előirányzat-átcsoportosításra az Áht. 11. §
(5) bekezdése szerinti kijelölt szerv nem jogosult” szöveg,
3.
14/A. § (1) bekezdésében az „a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat Országgyűlésnek történő
benyújtásáig” szövegrész helyébe az „október 31-éig” szöveg,
4.
31/A. §-ában a „valamint ac)” szövegrész helyébe a „valamint az államháztartási számviteli kormányrendelet
6. § (2) bekezdés ac)” szöveg,
5.
40. §-ában a „napjáig” szövegrész helyébe a „napjáig, a december hónapról készült adatokat a tárgyévet
követő év február 15-éig” szöveg,
6.
41. § (1) bekezdésében a „létrehozásáról,” szövegrész helyébe a „létrehozásáról, a fejezetrend,” szöveg,
7.
45. § (1) bekezdésében a „2011. évi CVIII. törvény” szövegrész helyébe a „2015. évi CXLIII. törvény” szöveg,
a „40. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „53. § (6) bekezdése” szöveg,
8.
52. § (5) bekezdésében a „képviselők” szövegrész helyébe a „képviselők és a nemzetiségi szószólók” szöveg,
9.
„[Az Áht. 48. § (1) bekezdéséhez]” alcímének címében a „48. § (1) bekezdéséhez” szövegrész helyébe
az „50. §-ához” szöveg,
10.
61/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „intézkedéseket, és” szövegrész helyébe az „intézkedéseket,”
szöveg,
11.
61/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „nyilvánít.” szövegrész helyébe a „nyilvánít, és” szöveg,
12.
62/A. § (2) bekezdés e) pontjában a „foglalkoztató,” szövegrész helyébe a „foglalkoztató, valamint” szöveg,
13.
66. § (1) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe az „A pályázati úton nyújtott támogatás esetén a támogatási
igény formája pályázat. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. A” szöveg,
14.
75. § (2) bekezdés d) pontjában és 81. § a) pontjában az „50. §-ában” szövegrész helyébe a „48/B. §-ában és
50. §-ában” szöveg,
15.
75. § (3) bekezdés a) pontjában a „mintáját” szövegrész helyébe a „mintáját vagy az aláírás minta közjegyző
által hitesített másolatát” szöveg,
16.
75. § (3) bekezdés b) pontjában a „létesítő okiratát” szövegrész helyébe a „létesítő okiratának” szöveg,
az „igazoló okiratát” szövegrész helyébe az „igazoló okiratának eredeti példányát” szöveg,
17.
75. § (7) bekezdésében a „h) pontja” szövegrész helyébe a „g) pontja” szöveg,
18.
„[Az Áht. 51. § (1) bekezdéséhez]” alcímének címében az „51. § (1) bekezdéséhez” szövegrész helyébe
az „51. §-ához” szöveg,
19.
89. § (1) bekezdésében a „74. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „102/F. § (2) bekezdése” szöveg,
20.
90. § (1) bekezdésében az „A köztartozás” szövegrész helyébe az „A kedvezményezettet terhelő köztartozás”
szöveg,
21.
99. § (5) bekezdésében a „központi költségvetésről szóló törvény” szövegrész helyébe a „központi
költségvetés” szöveg,
22.
99. § (6) bekezdésében az „az Áht. 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet” szövegrész helyébe az „a
központi költségvetés Áht. 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezete” szöveg,
23.
102/D. § (1) bekezdésében a „hazai” szövegrész helyébe a „kizárólag hazai” szöveg,
24.
105/B. §-ában a „78. § (2)” szövegrész helyébe a „83. § (3)” szöveg,
25.
110. § (2) bekezdésében az „A felülvizsgálat keretében végzett hatósági ellenőrzés során megállapított
jogosulatlan igénybevétel esetén az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
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27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
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110. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „visszafizetendő” szövegrész helyébe a „visszafizetendő vagy
számára pótlólagosan járó” szöveg,
110. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „fizetendő” szövegrész helyébe a „fizetendő vagy
visszatérítendő” szöveg, a „kamat összegét,” szövegrész helyébe a „kamat összegét, a fizetendő vagy
visszatérítendő” szöveg,
110. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „fizetésének” szövegrész helyébe a „fizetésének vagy
visszatérítésének” szöveg,
125. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (2) és (5) bekezdés” szöveg,
133. § (2) bekezdésében az „azt” szövegrész helyébe az „azt, a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel”
szöveg,
133. § (4) bekezdésében az „az előirányzat-felhasználási terv” szövegrész helyébe az „a (2a) bekezdés szerinti
előirányzat-felhasználási terv” szöveg,
169. § (2) bekezdésében a „lezárja azt. A lezárt időközi költségvetési jelentéseket a Kincstár hét” szövegrész
helyébe az „a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti. A feltöltött időközi
költségvetési jelentéseket a Kincstár a feltöltést követő tíz” szöveg,
169. § (4) bekezdésében a „hét” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg, az „az adatszolgáltatás befogadását követő
öt munkanapon belül jóváhagyja” szövegrész helyébe a „legkésőbb a (3) bekezdés szerinti határidőt követő
25. munkanapon jóváhagyja” szöveg,
170. § (6) bekezdésében a „20-áig” szövegrész helyébe a „20-áig gyorsjelentésként” szöveg,
170. § (9) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe az „a fejezetet irányító szerv jóváhagyását követő tíz”
szöveg,
170. § (10) bekezdésében az „az adatszolgáltatás elfogadását követő öt” szövegrész helyébe az „a (8) bekezdés
szerinti határidőt követő huszonöt” szöveg

lép.
25. §

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
VI. Fejezetének címében a „KÖLTSÉGVETÉSI” szövegrész,
2.
66. § (1) bekezdésében az „Az előirányzat kezelő szerve a pályázati kiírás közzétételét megelőzően a Kincstár
részére megküldi a pályázati kiírás tervezetét.” szövegrész,
3.
169. § (2) bekezdésében az „a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
„[Az Áht. 48. § (2) bekezdéséhez]” alcímének címe,
2.
62/A. § (2) bekezdés f ) pontja,
3.
74. § (4) bekezdése,
4.
„[Az Áht. 48/A. § (1) bekezdéséhez]” alcímének címe,
5.
„[Az Áht. 48/B. §-ához]” alcíme,
6.
„[Az Áht. 49. §-ához]” alcíme,
7.
„[Az Áht. 50. §-ához]” alcímének címe,
8.
„[Az Áht. 51. § (2) és (3) bekezdéséhez]” alcímének címe,
9.
95. § (1) és (4) bekezdése,
10.
102/C. § (7) bekezdése,
11.
125. § (7) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 180. §-a.

3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
26. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az 1. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK”
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27. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„n) költségvetési szerv vezetője:
na) központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú vezetője, minisztérium esetén
a miniszter vagy a miniszter döntése alapján a közigazgatási államtitkár,
nb) helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társult képviselő-testület esetén a társulási megállapodásban
meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács
munkaszervezetének vezetője,
nc) helyi nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati hivatal
jegyzője, országos nemzetiségi önkormányzat esetén annak vezetője,
nd) helyi önkormányzati költségvetési szerv és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak első
számú vezetője,”
28. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a 3. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„II. FEJEZET
BELSŐ KONTROLLOK”
29. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a 15. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„III. FEJEZET
BELSŐ ELLENŐRZÉS”
30. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
16. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a minisztériumi belső ellenőrzéseket külső szolgáltató bevonásával végzik, az ezzel kapcsolatos szerződés
megkötéséhez ki kell kérni a Hivatal elnökének előzetes véleményét. A Hivatal elnöke a szerződéstervezet
kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti álláspontjáról a minisztériumot. Ha a Hivatal elnökétől a fenti határidő
alatt nem érkezik észrevétel, ezt akként kell tekinteni, hogy a Hivatal elnöke a szerződés megkötésével egyetért.”
31. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az 52. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„IV. FEJEZET
A BELSŐ KONTROLLRENDSZERRE ÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK”
32. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
54/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54/A. § A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetre az 1–10. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a költségvetési
szerv vezetőjén a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet első számú vezetőjét kell érteni a következő
eltérésekkel:
a) alapítvány, közalapítvány esetében annak kezelőjét, illetve kezelő szervének (szervezetének) elnökét, továbbá –
ha az alapítvány kezelő szerve (szervezete) elkülönült jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
vagy állami szerv – a kezelő szerv (szervezet) egyszemélyi felelős vezetőjét,
b) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap esetében annak vezérigazgatóját,
c) a Magyar Kármentő Alap Kármentő Bizottság esetében annak elnökét,
d) az a)–c) pontban foglaltakon kívüli más jogi személy esetén a vezető tisztségviselő vagy a vezető
tisztségviselőkből álló testület vezetőjét
kell érteni.”
33. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az 57. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK”
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34. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
1. § (2) bekezdés a) pontjában a „költségvetési fejezetet nem alkotó” szövegrész helyébe a „törvény által
az államháztartás központi alrendszerébe sorolt” szöveg,
2.
11. § (2) bekezdésében az „a fejezethez” szövegrész helyébe az „az irányítása vagy felügyelete alá” szöveg,
3.
11. § (3) bekezdésében, 16. § (3) és (7) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében, 42. § (6) bekezdésében, 43. §
(1) bekezdésében, 44. § (2) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (3) bekezdésében az „Amennyiben”
szövegrész helyébe a „Ha” szöveg,
4.
11. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés e) pontjában, 26. § e) és h) pontjában, 34. §
(2) bekezdés a) pontjában, 42. § (6) bekezdésében az „amennyiben” szövegrész helyébe a „ha” szöveg,
5.
13. § (1) bekezdésében az „A 13-14. § vonatkozásában” szövegrész helyébe az „Ezen alcím alkalmazásában”
szöveg, az „a felsorolt szervezetek megbízottjai” szövegrész helyébe az „az általuk megbízott más személyek”
szöveg,
6.
14. § (2) bekezdésében az „Az irányított” szövegrész helyébe az „A” szöveg, az „irányító költségvetési”
szövegrész helyébe az „irányító” szöveg,
7.
15. § (7) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe az „A helyi” szöveg,
8.
21. § (5) bekezdés a) pontjában az „az irányított szervek” szövegrész helyébe az „a fejezetet irányító szerv
irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv” szöveg,
9.
21. § (5) bekezdés c) pontjában az „az” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
10.
11. alcímének címében a „fejezetet irányító szervek belső ellenőrzési vezetőjének” szövegrész helyébe
a „belső ellenőrzési vezető” szöveg,
11.
23. § (2) bekezdésében az „Az Áht. 1. § 10. pontja szerinti, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó
fejezet” szövegrész helyébe az „A Kormány irányítása alá tartozó fejezet fejezetet” szöveg,
12.
23. § (3) bekezdésében a „15. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (8)” szöveg,
13.
29. § (2) bekezdésében az „az adott fejezet irányítása” szövegrész helyébe az „a fejezetet irányító szerv
irányítása vagy felügyelete” szöveg,
14.
31. § (7) bekezdésében a „15. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (8)” szöveg,
15.
32. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében az „irányító költségvetési” szövegrész helyébe az „irányító”
szöveg,
16.
32. § (4) bekezdésében a „Helyi önkormányzatok” szövegrész helyébe a „Helyi önkormányzati költségvetési
szervek” szöveg,
17.
32. § (5) bekezdésében, 49. § (4) bekezdésében a „fejezethez” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv
irányítása vagy felügyelete alá” szöveg,
18.
32. § (6) bekezdésében a „15. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (8)” szöveg,
19.
49. § (3a) bekezdésében a „felügyelete alá tartozó” szövegrész helyébe az „által alapított” szöveg,
20.
52. § (3) bekezdésében a „szolgálatokat irányító” szövegrész helyébe a „szolgálatokért felelős” szöveg,
21.
53. §-ában a „helyi önkormányzati, illetve települési, területi és országos” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzati költségvetési szervek és a” szöveg,
22.
54. §-ában az „A központi költségvetésben fejezetet alkotó, de a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe
nem” szövegrész helyébe az „A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá” szöveg,
23.
27. alcímének címében az „országos nemzetiségi önkormányzatok költségvetési szerveire” szövegrész
helyébe az „országos nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési szervre” szöveg,55. §
(1) bekezdésében az „országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv” szövegrész helyébe
az „országos nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési szerv” szöveg,
24.
55. § (1) és (5) bekezdésében az „önkormányzati hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe az „önkormányzat
hivatalának vezetője részére” szöveg,55. § (2) bekezdésében az „önkormányzati hivatal” szövegrészek helyébe
az „önkormányzat hivatalának” szöveg,
25.
55. § (2) és (6) bekezdésében az „a felügyelete alá tartozó országos nemzetiségi önkormányzati” szövegrész
helyébe az „az országos nemzetiségi önkormányzat által alapított” szöveg,
26.
55. § (6) bekezdésében az „önkormányzati hivatal” szövegrész helyébe az „önkormányzat hivatalának” szöveg,
27.
55. § (3) bekezdésében az „önkormányzati hivatal által” szövegrész helyébe az „önkormányzat hivatala által”
szöveg, az „önkormányzati hivatal vezetője” szövegrész helyébe az „önkormányzat hivatalának vezetője”
szöveg,

27766

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

28.
29.
lép.
35. §

55. § (3)–(5) bekezdésében az „önkormányzati költségvetési” szövegrész helyébe az „önkormányzat által
alapított költségvetési” szöveg,
28. alcímének címében az „Az önkormányzatok társulásaival” szövegrész helyébe az „A társulásokkal” szöveg

(1) Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
1.
2. § u) pontja,
2.
15. § (4) és (8) bekezdése,
3.
29. alcímének címe.
(2) Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
1.
2. § l) pontjában a „(belső ellenőrzés által alkalmazott)” szövegrész,
2.
5. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében a „megfelelő” szövegrész,
3.
15. § (2) bekezdésében a „jogállását,” szövegrész,
4.
16. § (7) bekezdésében az „úgy” szövegrész,
5.
26. § h) pontjában, 38. § (2) bekezdés d) pontjában és (4) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész,
6.
38. § (3) bekezdésében a „költségvetési” szövegrészek.

4. Záró rendelkezések
36. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §–9. §, a 11. §–19. §, a 21. §, a 23. §, a 24. §, a 25. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 1–11. pontja, a 26. §–35. §,
valamint az 1–3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 25. § (3) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
		
		

1. melléklet a 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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

Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Hatályát
veszti az a
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2.
2. mellékletének
mellékletének a
„
Foglalkoztatottak létszáma
(fő) - időszakra
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe
beépülő (a nem kívánt törlendő!)

„
szövegrészt tartalmazó sora.
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2. melléklet a 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
2. melléklet a …/2015. (…) Korm. rendelethez
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet C) pontjában
foglalt táblázat 3–5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek, és ezzel egyidejűleg a következő 3a., 4a, és 5a. sorral
egészül ki:
1

[A
Időpont

B
Az utalandó összeg megoszlása

A tárgyévi előirányzat 8,0%-a

3
január hónap utolsó
munkanapját megelőző
második munkanap
3a

A közfoglalkoztatási támogatás
bruttó bér és közteher fedezetére
szolgáló része

4

A tárgyévi előirányzat 8,0%-a
február hónap utolsó
munkanapját megelőző
második munkanap

4a

A közfoglalkoztatási támogatás
bruttó bér és közteher fedezetére
szolgáló része

5

A tárgyévi előirányzat 8,0%-a
március hónap utolsó
munkanapját megelőző
második munkanap

5a

A közfoglalkoztatási támogatás
bruttó bér és közteher fedezetére
szolgáló része

2

C
A nettósítás tartalma (levonások) ]
1. Forgótőke-visszapótlás
2. Az előző havi kifizetéseket terhelő
befizetési kötelezettség (adók,
járulékok)
3. Jogszabály alapján érvényesített
egyéb levonási kötelezettség
Az előző havi kifizetéseket terhelő
a) befizetési kötelezettség (adók,
járulékok),
b) megelőlegezett, 50 ezer Ft alatti
tartozás,
c) megelőlegezett összeg késedelmes
visszafizetése miatti kamattartozás.
Az előző havi kifizetéseket terhelő
a) befizetési kötelezettség (adók,
járulékok),
b) forgótőke-visszapótlás.
Jogszabály alapján érvényesített
egyéb levonási kötelezettség.
Az előző havi kifizetéseket terhelő
a) befizetési kötelezettség (adók,
járulékok),
b) megelőlegezett, 50 ezer Ft alatti
tartozás,
c) megelőlegezett összeg késedelmes
visszafizetése miatti kamattartozás.
Az előző havi kifizetéseket terhelő
a) befizetési kötelezettség (adók,
járulékok),
b) forgótőke-visszapótlás.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 74. §-a szerinti
hozzájárulás.
Az Áht. 108. § (3) bekezdése szerinti
bírság.
Jogszabály alapján érvényesített
egyéb levonási kötelezettség.
Az előző havi kifizetéseket terhelő
a) befizetési kötelezettség (adók,
járulékok),
b) megelőlegezett, 50 ezer Ft alatti
tartozás,
c) megelőlegezett összeg késedelmes
visszafizetése miatti kamattartozás.
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3. melléklet a 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

3. melléklet a …/2015. (…) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt
táblázat 3. sora helyébe következő rendelkezés lép:
1
3

(A
Kötelezett
a Gst. szerinti
adósságállománny
al, vagy adósságot
keletkeztető
ügylet
megkötésére
vonatkozó
engedéllyel
rendelkező
kormányzati
szektorba sorolt
egyéb szervezet,
ha a tulajdonosi
joggyakorlója
útján vagy
közvetlenül kapott
kiértesítést a
rendszeres
adatszolgáltatásról
, illetve a
kiértesítés alapján
– a besorolás
szempontjából
statisztikai
módszertani
vizsgálat alá vett
jogi személy

B
C
Tartalom
Címzett
a kormányzati
államháztartásért
szektorba sorolt
felelős miniszter
egyéb szervezet
Gst. 3. §-a szerinti,
a tárgyidőszak
utolsó napján
fennálló adósságot
keletkeztető
ügyletei értékének
a költségvetési
évet megelőző év
december 31-i
tényleges,
valamint a
költségvetési év
december 31-ei
állománya

D
Határidő
a költségvetési évet
megelőző év
december 31-i
tényleges
állományra a
költségvetési évre
vonatkozó első
adatszolgáltatás
alkalmával, az első
kilenc hónapban
negyedévente, a
tárgynegyedévet
követő hónap16-áig

E
Megjegyzés )

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt
táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:
(A
1
Kötelezett
14a a Kormány
irányítása alá
tartozó fejezetet
irányító szerv
vezetője

B
C
Tartalom
Címzett
a fejezetbe sorolt
államháztartásért
költségvetési
felelős miniszter
szervek elemi
költségvetésében
meghatározott, a
költségvetési
szervnél
foglalkoztatottak
számából a be nem
töltött álláshelyek
száma és a be nem
töltött álláshelyek
számához
kapcsolódó
személyi juttatások

3

D
Határidő
a tárgynegyedévet
követő hónap tizedik
napja

E
Megjegyzés )
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3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt
táblázat 21. és 22. sora helyébe következő rendelkezések lépnek:
1
21

22

(A
Kötelezett
a 169. § szerinti
szervezet

B
Tartalom
a 169. § szerinti
időközi
költségvetési
jelentés

C
Címzett
169. § szerint

D
Határidő
169. § szerint

a 170. § szerinti
szervezet

170. § szerinti
időközi
mérlegjelentés

170. § szerint

170. § szerint

E
Megjegyzés )
az adatokat alátámasztó –
könyvelési rendszerből
előállított – teljes főkönyvi
kivonatot elektronikus úton
mellékelni szükséges
a főkönyvi kivonat állományi
számláinak nyitó értékeit a
Kincstár az éves költségvetési
beszámoló elfogadását
követő időszakra vonatkozó
adatszolgáltatásoknál
vizsgálja

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt
táblázat 24. sora helyébe következő rendelkezés lép:
1
24

(A
Kötelezett
az Áht. 109. § (8)
bekezdése alapján
kiadott közleményben
megjelölt kormányzati
szektorba sorolt egyéb
szervezetek közül a
központi
kormányzatba tartozó
szervezet, ha a
tulajdonosi
joggyakorlója útján
vagy közvetlenül
kapott kiértesítést a
rendszeres
adatszolgáltatásról,
illetve – kiértesítés
alapján – a besorolás
szempontjából
statisztikai
módszertani vizsgálat
alá vett jogi személy

B
C
Tartalom
Címzett
a kormányzati szektorba
államháztartásért
sorolt egyéb szervezet és a
felelős miniszter
besorolás szempontjából
statisztikai módszertani
vizsgálat alá vett jogi
személy számviteli
beszámoló szerinti mérlege
és eredménykimutatása
tételeinek, valamint a
kiemelt mutatói,
költségvetési kapcsolatai
évközi tényadatai és a
várható éves teljesítési
adatai, szöveges
indokolással kiegészítve a
mérlegben és
eredménykimutatásban
szereplő speciális tételek
elszámolására, költségvetési
kapcsolatok és az adósság
alakulására vonatkozóan

4

D
Határidő
negyedévente, a
tárgynegyedévet
követő hónap
utolsó napja,
havonta, ha a
legutolsó
adatközlésben
szereplő
adatokhoz képest a
várható éves
teljesítési
adatokban
elmozdulás
várható

E
Megjegyzés )
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A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. és a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. 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 módosítása
1. §		
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 63. §-a
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Ávr. 5. melléklet 11. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget az alapok tekintetében nem kell
alkalmazni.”

2. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Áht. 4. § (3) bekezdése alapján az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok esetén a támogatási döntési
javaslatokat – a célhoz kötött felhasználás biztosítása tekintetében – ellenjegyzésre meg kell küldeni a fejezetet
irányító szerv vezetője részére.”

3. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek
kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép és a 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1. § A rendelet hatálya az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból támogatott egyes intézkedésekre terjed ki.
1/A. § Az irányító hatóság a vidékfejlesztési műveletek irányítására és végrehajtására – külön megállapodásban
foglaltak szerint – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH) közbenső szervezetként
jelölheti ki.”
4. §		
A 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. §-ában az „A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH)” szövegrész helyébe az „Az MVH” szöveg lép.

4. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése
a következő 67. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„67. visszatérítendő támogatás: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67–69. cikke szerinti
támogatási forma.”
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6. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1a) bekezdése a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:
(Az EMVA és ETHA végrehajtása során e rendelet alkalmazásában)
„7. támogatási alap: adott intézkedés vonatkozásában a támogatási összeg megállapítására meghatározott
feltételek közül a felhívásban ekként meghatározott szempont,
8. kamarai meghatalmazott: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban:
NAK) munkavállalója, aki a NAK nevében segítséget nyújt az EMVA-ból nyújtott támogatások igénylésében, illetve
a támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben.”
7. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kifizető ügynökség a 20. § 16. és 22. pontjában foglalt feladat ellátásában együttműködik az EMVA irányító
hatóságával.”
8. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságába az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
felkérésére egyenlő szavazati joggal rendelkező tagot delegál:)
„l) köztestületi gazdasági kamarák.”
9. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § Az irányító hatóság köteles a felhívást legalább harminc nappal az éves fejlesztési keretben meghatározott
meghirdetési időpont előtt elektronikus formában megküldeni véleményezés céljából az európai uniós
források felhasználásáért felelős miniszternek. Az elektronikus megküldést követően az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik a felhívás tárgya szerint érintett társadalmi és szakmai szervezetek
véleményének kikéréséről.”
10. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az irányító hatóság köteles az Ávr. szerinti adattartalmat a Kincstár Monitoring Rendszerrel való összhang
biztosítása érdekében a felhívás meghirdetését követő legkésőbb tizenöt nappal a kincstár részére megküldeni.”
11. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § Ahol a XVII–XXVI. fejezet és a XXIX. fejezet – ide nem értve a 160. § (5) bekezdését, a 165. § (3) bekezdését,
a 180. § (1) és (4) bekezdését, a 185–190. §-t, valamint a 197. § (4) és (7) bekezdését –, továbbá az 1. melléklet
VI–XIII. fejezete – ide nem értve a 151.1. pontot, a 178.1. pontot, a 212.4. pontot és a 269.3–269.5. pontot – irányító
hatóságot említ a kifizető ügynökség nevesítése nélkül, azon EMVA forrás esetén kifizető ügynökséget kell érteni.”
12. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a felhívás úgy rendelkezik, akkor az 58. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelem, egységes kérelem,
kifizetési igénylés benyújtását, illetve a hozzájuk kapcsolódó eljárási cselekményeket ügyfélkapun keresztül kell
intézni.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az e rendelet szerint elektronikus úton megküldött dokumentumokat és
az azokról szóló értesítést a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett ügyfélkapujára kell megküldeni.
A kézbesítésre ez esetben is a XXIX. Fejezetben foglaltakat kell alkalmazni.”
13. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/C. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A felhívás rendelkezhet úgy, hogy a terület-, illetve állatlétszám alapú támogatás igénybevételére benyújtott
támogatási kérelem magában foglalja a kifizetési igénylést is.
(8) EMVA forrásból támogatott intézkedés esetén az irányító hatóság és a kedvezményezett között létrejött
támogatási jogviszony alanya lesz a kifizető ügynökség a KAP rendelet 7. cikke és az 55. § alapján az előleg-, illetve
a kifizetési igénylés benyújtását követően.”
14. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XI/A. Fejezete a következő 57/K. §-sal és 57/L. §-sal egészül ki:
„57/K. § A 2007. évi XVII. törvény 22–25. §-ában, 26. § (3)–(5) és (7) bekezdésében, 26/A. §-ában, valamint 29/A. § (1)
és (2) bekezdésében nevesített mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerven a 2014–2020 programozási
időszakban a Vidékfejlesztési Program irányító hatóságot és a 27. § szerinti szervezetet is érteni kell.
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57/L. § (1) EMVA terület-, illetve állatlétszám alapú támogatás esetén, ha a támogatást igénylő, illetve
a kedvezményezett helyett és nevében az egyes eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése során kamarai
meghatalmazott jár el, a kamarai meghatalmazott a saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények
elektronikus elvégzéséhez.
(2) Az eljárási cselekmények elektronikus elvégzését megelőzően a kamarai meghatalmazottnak kérelmeznie kell
a kifizető ügynökség által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben történő nyilvántartásba vételét, és az eljárására
vonatkozó kamarai meghatalmazást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül be kell nyújtania a kifizető ügynökséghez.
(3) A kamarai meghatalmazott által a saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott kamarai meghatalmazás a beérkezése
időpontjában hatályossá válik az irányító hatóságnál és a kifizető ügynökségnél folytatott eljárások során.
(4) A kamarai meghatalmazott eljárása esetén az irányító hatóság, illetve a kifizető ügynökség az adott kérelemmel
kapcsolatos minden közlést a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére küld meg.
(5) A kamarai meghatalmazott eljárása esetén, ha a természetes személy támogatást igénylő, illetve a természetes
személy kedvezményezett ügyfélkapuval nem rendelkezik, továbbá, ha ügyfélkapuval rendelkezik, de úgy
nyilatkozik, hogy postai úton történő közlést kér, akkor az irányító hatóságtól, illetve a kifizető ügynökségtől
a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett felé irányuló közléseket postai úton kell megküldeni. A kézbesítésre
a XXIX. Fejezetben foglaltakat kell alkalmazni.”
15. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 58. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 57/B. § (4) bekezdése szerinti benyújtás esetén a (2) bekezdést nem kell alkalmazni.”
16. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A konzorcium tagja csak az lehet, aki a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és
támogatásban részesülhet.”
17. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 61. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egységes kérelem értékeléséhez a KAP rendelet 74. cikke szerinti ellenőrzéseket kell lefolytatni. Az egységes
kérelem értékelése során az abban szereplő egyes intézkedésekkel kapcsolatban végzett ellenőrzések eredményét
az egységes kérelemben szereplő minden érintett intézkedés vonatkozásában figyelembe kell venni.”
18. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási kérelemről az irányító hatóság dönt. Az irányító hatóság köteles a döntését részletesen indokolni, ha
a projektjavaslatot)
„a) csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal támogatja,”
19. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) EMVA és ETHA forrásból származó támogatásnál a 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés esetén
az elutasított tételekre vonatkozó részletes indokolást, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját
tartalmazó támogatói okirat kibocsátására kerül sor, külön értesítés nélkül.”
20. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„71. § (1) A közösségvezérelt helyi fejlesztés:
a) konkrét, szubregionális területekre összpontosít,
b) irányítása a helyi társadalmi-gazdasági érdekek köz- és magánszférabeli képviselőiből álló helyi akciócsoportok
(a továbbiakban: HACS) révén történik, amelyekben a döntéshozatali szinten sem a nemzeti szabályokkal
összhangban meghatározott hatóságok (költségvetési szervek), sem egyetlen más érdekcsoport nem rendelkezik
a szavazati jogok 49%-ot meghaladó hányadával,
c) integrált és ágazatközi, területi alapú helyi fejlesztési stratégiák révén valósul meg,
d) kialakítása a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembevételével történik, és kiterjed a helyi környezet
innovatív jellemzőire, a hálózatépítésre és adott esetben az együttműködésre.
(2) Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) folyamatának elindítása érdekében az irányító hatóság regisztrációs
felhívást tesz közzé helyi akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) megalakulásának ösztönzésére. A felhívás
tartalmazza a regisztráció feltételeit. A regisztrációs feltételeknek megfelelt HACS-okat az irányító hatóság
nyilvántartásba veszi. A HACS-nak meg kell jelölnie egy jogképes és cselekvőképes munkaszervezetet: a HACS
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vagy kiválaszt a csoporton belül egy non-profit szervezetként működő partnert, amely az igazgatási és pénzügyi
kérdésekben a vezető partner lesz, vagy pedig a tagok egy közös non-profit szervezetet hoznak létre.
(3) Az irányító hatóság a regisztrációs szempontoknak megfelelt HACS-ok számára felhívást tesz közzé
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia (a továbbiakban: HFS) megalkotására. A felhívás előkészítésére,
meghirdetésre, módosítására és felfüggesztésére a 45–53. §-t kell alkalmazni.
(4) Az irányító hatóság általi kiválasztásra benyújtott közösségvezérelt HFS-nak legalább a következő elemeket kell
tartalmaznia:
a) a közösségvezérelt HFS által lefedett terület és lakosság meghatározását, amely minimum 10 000 és maximum
150 000 lakosú összefüggő terület lehet,
b) a terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzését, beleértve az erősségek, gyengeségek,
lehetőségek és veszélyek elemzését,
c) a közösségvezérelt HFS és célkitűzései leírását, a közösségvezérelt HFS integrált és innovatív jellemzőinek leírását
és a célkitűzések hierarchiáját, beleértve a kimenetek vagy eredmények mérhető célértékeit,
d) a közösségvezérelt HFS kidolgozásába történő közösségi bevonás folyamatának leírását,
e) cselekvési tervet, amely bemutatja, hogyan történik a célkitűzések alapján az intézkedések meghatározása,
f ) a közösségvezérelt HFS irányítási és monitoring-intézkedéseinek leírását, amely bemutatja, hogyan képes a helyi
akciócsoport végrehajtani a közösségvezérelt HFS-t, valamint az értékelésre vonatkozó konkrét intézkedések
leírását, valamint
g) a közösségvezérelt HFS pénzügyi tervét, ideértve az egyes érintett ESB-alapokból tervezett forráselosztást.
(5) A (4) bekezdés c) pontja alkalmazása során az eredmények tekintetében mennyiségi és minőségi célértékek
egyaránt meghatározhatók, valamint biztosítani kell, hogy a közösségvezérelt HFS összhangban álljon valamennyi,
a közösségvezérelt HFS által érintett ESB-alap releváns programjával. Az irányító hatóság előre meghatározza
a közösségvezérelt HFS-k kiválasztási kritériumait.
(6) Az irányító hatóság a beérkezett közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákat tartalmazó támogatási
kérelmekről standard kiválasztási eljárásrendben dönt. A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák kiválasztásának
első fordulóját a partnerségi megállapodás jóváhagyásától számított két éven belül le kell zárni. Az irányító hatóság
ezen időpontot követően is – de legkésőbb 2017. december 31-ig – kiválaszthat további közösségvezérelt HFS-kat.
A döntés tartalmazza a közösségvezérelt HFS jóváhagyott tartalmát, a megvalósítására felhasználható támogatási
keretösszeget, valamit a helyi megvalósításához szükséges működési költség-keretet.
(7) A beérkezett támogatási kérelmek benyújtására és elbírálására – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel –
az 58–68. §-t kell alkalmazni.
(8) Az irányító hatóság a hiánypótlásra meghatározhat a 60. § (3) bekezdésében meghatározott határidőnél
hosszabb időtartamot is.
(9) Az irányító hatóság:
a) megállapodást köt a helyi akciócsoporttal a HFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszegre,
valamint
b) támogatási szerződést köt a munkaszervezeti funkciót ellátó szervezettel a közösségvezérelt HFS
megvalósításához szükséges működési, közösségszervezési (animációs) és kommunikációs, továbbá a programmonitoring feladatok ellátásának költségeire.
(10) A (9) bekezdés a) pontja szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a közösségvezérelt HFS keretében meghirdetett felhívások tartalmi elemeit,
b) a benyújtandó támogatási kérelmek kiválasztási eljárását,
c) a helyi bíráló bizottság működési szabályait,
d) a támogatott kérelmekben szereplő közösségvezérelt HFS-k végrehajtása során a monitoringra vonatkozó
elvárásokat,
e) azt, hogy a HACS működési költsége nem haladhatja meg a részére megítélt támogatásnak az irányító hatóság
által meghatározott, de maximum 15%-át, és
f ) azt, hogy a működési költség a (6) bekezdés szerinti megállapodásban foglalt egyedi mérföldkövek szerint
hívható le.
(11) A (10) bekezdés szerinti megállapodás alapján a közösségvezérelt HFS-nek a jogosult területen való
megvalósítására fordítható támogatási keretösszeg kiterjed a közösségvezérelt HFS alapján a HACS által kiválasztott
projektek támogatására.
(12) A (9) bekezdés b) pontja szerinti támogatási szerződés alapján folyósított támogatás felhasználható
a munkaszervezetnél felmerült előkészítési költségekre, a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia
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végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési költségekre, valamint az érdekeltek közötti információcsere
megkönnyítése, a közösségvezérelt HFS megvalósítás előmozdítása és HFS-monitoring költségeire (együtt:
működési költségek).
21. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közösségvezérelt HFS keretében meghirdetett felhívásokat a HACS a 71. § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodás feltételei szerint készíti el.”
22. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az alapok alapját végrehajtó szervezet a pénzügyi eszköz végrehajtása során a végrehajtás egy részét
pénzügyi közvetítőkre bízza vagy az uniós állami támogatási szabályok alapján köteles pénzügyi közvetítőkre
bízni, a pénzügyi közvetítők kiválasztását az alapok alapját végrehajtó szervezet készíti elő az irányító hatósággal
együttműködve. Az alapok alapját végrehajtó szervezet a pénzügyi közvetítői felhívás tervezetét elektronikus
formában az irányító hatóság útján megküldi jóváhagyásra az NFK-nak. Az irányító hatóság az NFK jóváhagyása
alapján a pénzügyi közvetítői felhívást közzéteszi a www.szechenyi2020.hu honlapon. Az alapok alapját végrehajtó
szervezet a kiválasztási eljárás eredménye alapján dönt a pénzügyi közvetítő kiválasztásáról és az irányító hatóság
útján tájékoztatja az NFK-t az eljárás eredményéről.”
23. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) EMVA támogatás esetén, ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag
a (3) bekezdés c) pontja szerint kell nyilatkozni, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani
fogja az önerő rendelkezésre állását.”
24. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább)
„l) visszatérítendő támogatás esetén azokat a végrehajtási feltételeket, amelyek teljesülésének figyelembevételével
az irányító hatóság a visszatérítéssel érintett támogatás arányát a záró kifizetési kérelem jóváhagyásakor
meghatározza,
m) visszatérítendő támogatás esetén a végrehajtási feltételek teljesülésekor alkalmazandó visszafizetési szabályokat
és a visszafizetés indikatív ütemezését.”
25. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatás visszavonásának, a támogatási szerződéstől történő
elállásnak, illetve szabálytalanság esetén a visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékairól. A támogatás
visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint lehet)
„g) hitelintézet által kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.”
26. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az alapok alapját végrehajtó szervezettel megkötött finanszírozási megállapodásnak az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében meghatározottakon túl tartalmaznia kell)
„f ) azt, hogy az alapok alapját végrehajtó szervezet a finanszírozási megállapodás teljesítésének ellenőrzése
érdekében köteles az irányító hatóság részére negyedévente írásban beszámolni az elszámolható költségek
tárgynegyedévben felmerült teljes összegéről.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az irányító hatóság az alapok alapját végrehajtó szervezet számára rendelkezésre tartja a finanszírozási keretből
az irányító hatóság által elfogadott program végrehajtására jóváhagyott forrás összegét.”

27. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 94/A. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi közvetítővel megkötött finanszírozási megállapodásnak az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet IV. mellékletében meghatározottakon túl az alapok alapját végrehajtó szervezettel kötött finanszírozási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően tartalmaznia kell)
„d) a pénzügyi eszközökből származó kamatra és más nyereségre vonatkozó rendelkezéseket,”
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28. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 94/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„94/C. § (1) E fejezet alkalmazásában pénzügyi eszköz esetén
a) támogatási szerződés alatt finanszírozási megállapodást vagy pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási
megállapodást,
b) kedvezményezett alatt a pénzügyi közvetítőt is
kell érteni.
(2) E rendelet alkalmazásában közbeszerzési eljárás alatt a koncessziós beszerzési eljárást is érteni kell.”
29. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 101/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közbesz. R. 4. § (2) bekezdése szerinti informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy
üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén a Közbesz. R. 1. mellékletében meghatározott szervezet
beszerzése vonatkozásában csak akkor kezdeményezhető a 101. § (5) bekezdése szerinti ellenőrzés, ha
a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyását is beszerezte.
Az e közigazgatásért felelős miniszter eljárását legkésőbb az irányító hatóság eljárásának kezdeményezésével
egyidejűleg kell kezdeményezni.”
30. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közszféra szervezet kedvezményezett által igényelt visszatérítendő támogatás esetén az irányító hatóság
a felhívásban az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél alacsonyabb mértéket is megállapíthat.”
31. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 45/A. alcímmel egészül ki:
„45/A. Egységes kérelemmel benyújtott kifizetési igénylés
126/B. § (1) Egységes kérelem keretében benyújtandó kifizetési igénylést a felhívásban meghatározott határidő és
ütemezés szerint, a felhívásban meghatározott mellékletekkel kell benyújtani.
(2) Az egységes kérelemmel és az 57/C. § (7) bekezdésében meghatározott kérelemmel benyújtott kifizetési igénylés
jóváhagyásához a KAP rendelet 74. cikke szerinti ellenőrzést kell lefolytatni.
(3) Ha a kedvezményezett a KAP rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott forrásokból támogatott
intézkedésre is nyújtott be egységes kérelmet, az egyes intézkedések tekintetében végzett ellenőrzések eredményét
az egységes kérelemben szereplő minden érintett intézkedés vonatkozásában figyelembe kell venni a kifizetés
jóváhagyása során.
(4) A (2) bekezdés szerinti kifizetési igénylés esetén a záró kifizetési igénylés szabályait kell megfelelően alkalmazni.”
32. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 127. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Visszatérítendő támogatás esetén a záró kifizetési igénylés jóváhagyásakor az irányító hatóság a támogatási
szerződésben rögzített végrehajtási feltételek teljesülésének figyelembevételével meghatározza a visszatérítéssel
érintett támogatás arányát.”
33. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kedvezményezett az első kifizetési igénylés benyújtásakor adott nyilatkozata alapján a projektmegvalósítás
időszakában a megítélt támogatás 90%-áig a kifizetési igénylésben szereplő elszámolni kívánt költségeket teljes
egészében – szállítói finanszírozás esetén az önerő teljesítése nélkül – lehívhatja (halasztott önerő). A megítélt
támogatási összeg 90%-ának kifizetését követően fennmaradó támogatást a záró kifizetési igénylés keretében
a felmerült összes költség elszámolásra történő benyújtásával együtt igényelheti. Kombinált termék esetén
halasztott önerő igénybevételére nincs lehetőség.
(3a) EMVA esetén a halasztott önerő mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50%-áig terjedhet, amelyre
a biztosíték tekintetében az előlegre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
34. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 135. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Ávr. 5. melléklet 11. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget az ESB-alapok tekintetében nem kell
alkalmazni.”
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35. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 135/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) EMVA forrásból nyújtott támogatások esetén, ha az ugyanazon kifizetési igénylés keretében igényelt támogatás
több mint 10%-kal meghaladja a jóváhagyott elszámoló bizonylatok alapján folyósítható támogatás összegét,
a kifizető ügynökség alkalmazni köteles az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási
szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés
tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
(a továbbiakban: 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 63. cikk (1) bekezdésében előírt igazgatási szankciót
és a különbözetnek megfelelő összeggel csökkenti a folyósítható támogatás összegét. A csökkentés nem haladhatja
meg a folyósítható támogatás teljes összegét.”
36. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá
a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A támogatási előlegigénylést, valamint a mérföldkő elérését követően benyújtandó kifizetési igénylést
a konzorcium vezetője nyújthatja be azzal, hogy a konzorciumi tag részére igényelt támogatási előleggel, valamint
a konzorciumi tag nevére kiállított elszámoló bizonylatokkal kapcsolatos információkat a konzorciumi tag is
rögzítheti a monitoring és információs rendszerben.
(3a) Mérföldkőhöz nem kapcsolódó kifizetési igénylést konzorciumi tag is benyújthat.
(4) A 135. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az előleg folyósítása, valamint utófinanszírozás esetén a támogatás
utalása a konzorciumi tag számára közvetlenül történik.”
37. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 144. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a kedvezményezett közszféra szervezet, az irányító hatóság eltekinthet a dokumentum alapú ellenőrzés
teljes körű lefolytatásától, ha a kedvezményezett utalványozási szabályzata valamennyi kifizetés esetén tartalmazza
a tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályok, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott megfelelőség
ellenőrzését, és az utalványozási szabályzatot az irányító hatóság megfelelőnek találta. Az irányító hatóság
az elfogadott utalványozási szabályzatot megküldi a Miniszterelnökség részére. A kedvezményezettnek biztosítania
kell a kifizetés előtti ellenőrzés funkcionális függetlenségét.”
38. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 145. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) EMVA forrásból támogatott intézkedések esetén először a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő
kedvezményezettek minimális számának 20–25%-át kell véletlenszerűen kiválasztani. A helyszíni ellenőrzésnek
alávetendő kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani.”
39. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 146. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen)
„l) visszatérítendő támogatás esetén azoknak a végrehajtási feltételeknek a teljesülését,
figyelembevételével az irányító hatóság a visszatérítéssel érintett támogatás arányát meghatározza.”

amelyek

40. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. alcíme a következő 147/A. §-sal egészül ki:
„147/A. § (1) Az EMVA forrásból támogatott intézkedések esetén a kifizető ügynökség végzi el a 809/2014/
EU bizottsági végrehajtási rendeletben előírt szabályoknak megfelelően a támogatás folyósítását megelőzően
végrehajtandó helyszíni ellenőrzéseket.
(2) A helyszíni ellenőrzés részletes szabályait az 1. melléklet határozza meg.”
41. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 150. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A finanszírozási keretből lehívott összeget az irányító hatóság kizárólag a programszámlára fizetheti ki.
A programszámlára átutalt összeget az alapok alapját végrehajtó szervezet kizárólag az irányító hatóság által
jóváhagyott program szerinti finanszírozás céljából, a finanszírozási megállapodás rendelkezései szerint használhatja fel.”
42. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 154. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A kifogás 153. § (3) bekezdése szerinti felterjesztéséig az irányító hatóság vagy a közreműködő szervezet, a felterjesztést
követően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a kifogás elbírálására irányuló eljárást megszünteti,
ha a kifogást elbíráló döntés meghozataláig]
„i) a kifogás benyújtója jogutód nélkül megszűnt.”
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43. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 160. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Szabálytalansági eljárás lefolytatásának mellőzése esetén, ha a szabálytalanság megállapítására a 159. §
(5) bekezdése alapján került sor vagy az irányító hatóság a 159. § (6) bekezdése alapján rendelkezik a pénzügyi
korrekció és egyéb jogkövetkezmények végrehajtásáról, a kedvezményezett a (2) bekezdés szerinti észrevételezési
jogával nem élhet, észrevételeit jogorvoslati kérelmében vagy kifogásában fejtheti ki.”
44. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) EMVA forrás esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezést a kifizető
ügynökség rendeli el.”
45. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 168. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az iratok felterjesztéséig az irányító hatóság az (1) bekezdés a)–c) pontja alapján elutasíthatja a jogorvoslati
kérelmet.”
46. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 169. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogorvoslati kérelmet az irányító hatóság a szabálytalansági eljárás dokumentumaival, a jogorvoslati kérelem
tárgyában kialakított álláspontjával és a szabálytalansági eljárás tárgyában folyamatban lévő szabálytalansági,
közbeszerzési döntőbizottsági vagy egyéb hatósági, illetve bírósági eljárásról szóló tájékoztatással együtt
a jogorvoslati kérelem beérkezését – ha a szabálytalansági eljárásban több kedvezményezett jogosult jogorvoslati
kérelem előterjesztésére, úgy a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő valamennyi jogosult
tekintetében való elteltét – követő tíz napon belül felterjeszti az európai uniós források felhasználásáért felelős
miniszterhez.”
47. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 171/A. §-sal egészül ki:
„171/A. § (1) Az iratok felterjesztéséig az irányító hatóság, azt követően az európai uniós források felhasználásáért
felelős miniszter a jogorvoslati eljárást megszünteti, ha
a) valamennyi jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult írásbeli nyilatkozatával visszavonta a jogorvoslati
kérelmét,
b) a támogatási jogviszony – nem a jogorvoslati kérelemmel érintett szabálytalansági döntés
következtében – megszűnt,
c) a kedvezményezett jogutód nélkül megszűnt.
(2) A jogorvoslati eljárás megszüntetéséről az irányító hatóság – az iratok felterjesztését követően az európai
uniós források felhasználásáért felelős miniszter – haladéktalanul tájékoztatja a támogatási szerződésben szereplő
valamennyi kedvezményezettet.”
48. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 173. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott, indokolt
döntését egyidejűleg közli a szabálytalansági eljárással érintett valamennyi kedvezményezettel, az irányító
hatósággal és a közreműködő szervezettel.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 173. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a jogorvoslati kérelem elbírálása érdekében
felterjesztett iratokat a jogorvoslati döntés meghozatalát követően, a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló
tájékoztatással együtt továbbítja az irányító hatóság, illetve az irányító hatóságon keresztül a közreműködő
szervezet részére.”

49. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az irányító hatóság a támogatást részben vagy egészben visszavonja, a támogatási szerződéstől bármelyik
fél eláll, illetve az alapok alapját végrehajtó szervezettel, a pénzügyi közvetítővel, vagy a végső kedvezményezettel
szemben szabálytalanság kerül megállapításra, vagy egyéb okból kifolyólag visszafizetési kötelezettségük
keletkezik, a kedvezményezett az addig folyósított támogatás, illetve kifizetett halasztott önerő visszavonással
érintett összegét, az alapok alapját végrehajtó szervezet, – ha az alapok alapját végrehajtó szervezet a pénzügyi
eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe – a pénzügyi közvetítő, vagy a végső kedvezményezett
a visszavonással érintett összeget a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamattal növelt mértékben, a visszafizetésre kötelezés
közlésétől számított harminc napon belül köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás
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folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Nem kell kamatot fizetni
visszatérítendő támogatás támogatási szerződés szerinti visszatérítése során.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az (5) bekezdést pénzügyi eszközök esetén és a visszatérítendő támogatás visszatérítése során nem kell
alkalmazni.”
50. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 175/B. §-sal egészül ki:
„175/B. § A 175/A. § szerinti esetben a teljesítés napja a visszatartás megvalósulásának napja. Ha a kedvezményezett
a követelést önként visszafizeti, a visszafizetés teljesítésének napja az EFK forint bankszámlán történő jóváírás napja.”
51. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program terhére nyújtott
támogatások esetén nem kell alkalmazni.”
52. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
5. melléklete a 2. melléklet,
c)
6. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
53. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1.
3. § (3) bekezdésében az „eltérésekre” szövegrész helyébe az „eltérésekre, továbbá egyéb iránymutatásokra”
szöveg,
2.
26. § (5) bekezdésében a „16.” szövegrész helyébe a „23.” szöveg,
3.
39. § (2a) bekezdésében az „(1)–(1b) bekezdések” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés” szöveg,
4.
39. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „(1)–(4) bekezdést” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) és
b) pontját” szöveg,
5.
41. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „támogatást igénylőjének” szövegrész helyébe a „támogatás
igénylőjének – konzorcium esetén legalább a konzorcium vezetőjének –” szöveg,
6.
41/A. § (1) bekezdésében a „szakpolitikai felelős” szövegrész helyébe a „szakpolitikai felelős, EMVA esetén
a kifizető ügynökség, ETHA esetén a közreműködő szervezet” szöveg,
7.
47. § (2) bekezdésében a „felhívás közzétételét” szövegrész helyébe a „felhívásban meghatározott, a benyújtás
első lehetséges napját” szöveg,
8.
53. § (1) bekezdésében az „álló” szövegrész helyébe az „álló – EMVA esetén fókuszterületenként is
meghatározott –” szöveg,
9.
57/A. § (1) bekezdésében az „alkalmazni” szövegrész helyébe az „alkalmazni azzal, hogy a felhívás erre
irányuló rendelkezése alapján döntés-előkészítő bizottság hívható össze” szöveg,
10.
60. § (3) bekezdésében a „hét” szövegrész helyébe a „hét, legfeljebb tizenöt” szöveg,
11.
63. § (1) bekezdésében a „során” szövegrész helyébe a „során egy alkalommal” szöveg,
12.
64. § (3) bekezdésében az „öt fő” szövegrész helyébe az „öt – ha a szakpolitikai felelős nem az európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett
minisztériumban került kijelölésre, legfeljebb hét – fő” szöveg,
13.
66. § (3) bekezdésében az „összköltséggel” szövegrész helyébe az „összköltséggel vagy támogatási összeggel”
szöveg,
14.
74. § (3) bekezdésében az „eljárást megindító ajánlati, ajánlattételi, illetve részvételi felhívást, valamint
az ezekhez kapcsolódó dokumentációt, amelyet” szövegrész helyébe az „eljárás megindításához szükséges
közbeszerzési dokumentumokat, amelyeket” szöveg,
15.
83. § (1a) bekezdésében az „a), d), e)” szövegrész helyébe az „a) és d)–f )” szöveg,
16.
92. § (3) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
17.
101/A. § (2) bekezdésében a „103. §” szövegrész helyébe a „101. §” szöveg,
18.
115/A. § (3) bekezdésében a „kedvezményezettől” szövegrész helyébe a „kedvezményezettől a hiánypótlást
követően egy alkalommal,” szöveg,
19.
116. § (2) bekezdés b) pontjában a „jogi személy” szövegrész helyébe a „jogi személy, nonprofit gazdasági
társaság és köztestület” szöveg,
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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120. § (1) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
131. § (7) bekezdésében a „Devizában” szövegrész helyébe az „A felhívás eltérő rendelkezése hiányában
a devizában” szöveg,
132. § (3) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság a hiánypótlást követően egy alkalommal”
szöveg,
154. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság, a kifizető ügynökség”
szöveg,
165. § (3) bekezdésében a „hatóság által” szövegrész helyébe a „hatóság, EMVA forrás esetén a kifizető
ügynökség által” szöveg,
180. § (1) bekezdésében az „A projekt pénzügyi befejezését követően, ha” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg,
192/B. § (1) bekezdésében az „előzetesen, egy összegben lehívni” szövegrész helyébe a „támogatási
előlegigénylés keretében, az arra vonatkozó szabályozás figyelembevételével egy összegben igényelni”
szöveg

lép.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
1.
19.1. pont nyitó szövegrészében a „szemlét legalább” szövegrész helyébe a „szemlét EMVA, illetve ETHA
forrásból támogatott tevékenység esetén legalább 1 fő, egyéb esetben legalább” szöveg,
2.
23. pontjában a „kerülhet” szövegrész helyébe a „kerül” szöveg,
3.
34.2. pontjában a „mértékkel” szövegrész helyébe a „mértékkel, támogatási alappal” szöveg,
4.
47.2. pontjában a „34.2–34.4” szövegrész helyébe a „35.1–35.4.” szöveg,
5.
53/A. pont e) alpontjában a „követő öt munkanapon belül” szövegrész helyébe a „követően haladéktalanul”
szöveg,
6.
55. pont f ) alpontjában az „a szerződéskötéshez” szövegrész helyébe a „– támogatói okirat kivételével –
a szerződéskötéshez” szöveg,
7.
55. pont i) alpontjában az „a szerződéskötéshez” szövegrész helyébe a „– támogatói okirat kivételével –
a szerződéskötéshez” szöveg,
8.
61.1. pont záró szövegrészében a „napon” szövegrész helyébe a „napon, terület-, illetve állatlétszám alapú
támogatás esetén a KAP rendelet 74. cikke alapján végzett ellenőrzés lezárását követő harminc napon”
szöveg,
9.
63.3. pontjában az „A” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
10.
103.1. pontjában a „kedvezményezettől” szövegrész helyébe a „kedvezményezettől a hiánypótlást követően
egy alkalommal,” szöveg,
11.
104.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
12.
132.1. pontjában a „kedvezményezettől” szövegrész helyébe a „kedvezményezettől a hiánypótlást követően
egy alkalommal,” szöveg,
13.
140.5. pontjában az „A” szövegrész helyébe az „EMVA forrásból nyújtott támogatás kivételével a” szöveg,
14.
141.4. pontjában a „Ha” szövegrész helyébe az „EMVA forrásból nyújtott támogatás kivételével, ha” szöveg,
15.
141/A.1. pontjában a „kedvezményezettől” szövegrész helyébe a „kedvezményezettől a hiánypótlást követően
egy alkalommal,” szöveg,
16.
160.5. pontjában a „kedvezményezettől” szövegrész helyébe a „kedvezményezettől a hiánypótlást követően
egy alkalommal,” szöveg,
17.
188/A.2. pontjában az „az utalványozás” szövegrész helyébe a „jóváhagyása” szöveg,
18.
205.5. pontjában a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság, a kifizető ügynökség” szöveg,
19.
224. pontjában a „fenti” szövegrész helyébe a „168. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
20.
229.6. pontjában az „n) alpont” szövegrész helyébe a „pont c) alpont ca) és cb) alpontja, valamint n) alpontja”
szöveg,
21.
269.6. pontjában a „rendezéről” szövegrész helyébe a „rendezéséről” szöveg
lép.
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében az „Irányító hatóság kijelöléséért
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja” szöveg lép.
(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat
1.
C:6 mezőjében az „Egyszer, legkésőbb projekt megvalósítás befejezéséig” szövegrész helyébe az „A költség
felmerülésekor” szöveg,
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2.
3.

C:16 mezőjében az „Egyszer, legkésőbb projekt megvalósítás befejezéséig” szövegrész helyébe az „A költség
felmerülésekor” szöveg,
B:140 mezőjében az „Egységköltség alapú átalány, egyösszegű átalány esetén az átalány alapon támogatott
tevékenységek, eredmények elkészültét alátámasztó dokumentumok” szövegrész helyébe az „Egységköltség
alapú átalány, egyösszegű átalány esetén az átalány alapon támogatott tevékenységek, eredmények
teljesülését alátámasztó, a felhívásban meghatározott dokumentumok” szöveg

lép.
54. §

(1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1.
30. § (3) bekezdés h) pontjában a „gazdasági és a” szövegrész,
2.
39. § (1b) bekezdése,
3.
39. § (2) bekezdésében az „–(1b)” szövegrész,
4.
83. § (1) bekezdés e) pontjában a „vagy” szövegrész,
5.
92. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „pénzügyi közvetítő általi” szövegrész,
6.
101. § (5) bekezdésében az „– a 101/A. §-ban foglaltak kivételével –” szövegrész,
7.
124. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „– projekt szintű konzorcium esetén a főkedvezményezett –”
szövegrész,
8.
146. § (6) bekezdése,
9.
167. § (3) bekezdése,
10.
171. § (3) bekezdése.
(2) Hatályukat vesztik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (3) bekezdésében a „beruházási” szövegrészek.

5. Záró rendelkezések
55. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 8.5. pontot követően a következő 8.6. ponttal egészül ki:
„8.6. Az 57/B. § (4) bekezdése szerinti esetben bármely benyújtott dokumentum beérkezésének tényét, tartalmát
és annak időpontját a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) által a támogatást igénylő, illetve
a kedvezményezett, kamarai meghatalmazott igénybevétele esetén a kamarai meghatalmazott ügyfélkapus
értesítési tárhelyére küldött értesítés igazolja.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.1. Az irányító hatóság vezetője – az EMVA kivételével – minden beérkezett támogatási kérelemhez
projektmenedzsert jelöl ki, kivéve, ha a kijelölést a 7.1. pont alapján már elvégezte.”
3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 14.5. pontot követően a következő 14.5a. ponttal egészül ki:
„14.5a. Ha az 57/C. § (6) bekezdése szerinti eljárás eredményeként az állapítható meg, hogy a támogatási
kérelemben megjelölt támogatási alap egy része tekintetében jogosult a támogatást igénylő a támogatásra,
a támogatási kérelem a jogosult rész tekintetében kerül további értékelésre.”
4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.1. A támogatási kérelem adatai helyénvalóságának ellenőrzése és a szabálytalanságok megelőzése érdekében
a projektmegvalósítás tervezett helyszínének felkeresését (helyszíni szemle, EMVA forrásból származó támogatás
esetén előzetes helyszíni szemle) lehet elrendelni.”
5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Helyszíni szemle elrendelése esetén – ha a helyszíni szemlét a tartalmi értékelés során vagy az azt megelőző
időszakban rendeltek el – az értékelés nem zárható le a szemle eredményének megismerését és kiértékelését
megelőzően. A helyszíni szemle jegyzőkönyvét az adott támogatási kérelem projektdossziéjához kell csatolni, ha
az nem érhető el a monitoring és információs rendszerben.”
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6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 22. pontot követően a következő 22/A.1–22/A.5. ponttal egészül
ki:
„22/A.1. EMVA, illetve ETHA forrásból támogatott tevékenység esetén, ha az előzetes helyszíni szemle a támogatást
igénylő közreműködése nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel) vagy távérzékeléssel elvégezhető,
mellőzhető a szemléről történő tájékoztatás. Ebben az esetben a helyszíni szemle a támogatást igénylő vagy
alkalmazottja, meghatalmazottja jelenléte nélkül is elvégezhető.
22/A.2. A 22/A.1. pont szerinti esetben a helyszíni szemlén felvett jegyzőkönyv másolatát – annak lezárását követő
tizenöt napon belül – elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyfélkapu rendszerén keresztül, egyéb esetben postai
úton kell kézbesíteni a támogatást igénylő részére. A jegyzőkönyvre a támogatást igénylő a kézhezvételtől számított
nyolc napon belül észrevételt tehet.
22/A.3. EMVA, illetve ETHA forrásból támogatott tevékenység esetén az előzetes helyszíni szemle jegyzőkönyve nem
tartalmazza a 21. pont e) és f ) alpontjában foglaltakat, ha a helyszíni szemle a támogatást igénylő közreműködése
nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel) vagy távérzékeléssel elvégezhető.
22/A.4. EMVA, illetve ETHA forrásból támogatott tevékenység esetén a támogatást igénylőre nézve terhelő
megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyv egy másolati példányát az ellenőr – ha az ehhez szükséges technikai
feltételek adottak – köteles a támogatást igénylőnek a helyszínen átadni vagy azt részére a jegyzőkönyv lezárásától
számított tizenöt napon belül megküldeni, amelyre a támogatást igénylő a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított
nyolc napon belül észrevételt tehet.
22/A.5. EMVA, illetve ETHA forrásból támogatott tevékenység esetén az eljárási határidőbe nem számít be
a támogatást igénylő kiértesítésétől az ellenőrzés, illetve szemle befejezéséig eltelt idő, továbbá a helyszíni szemle
jegyzőkönyvének a kedvezményezett részére történő átadásától vagy megküldésétől az észrevétel beérkezéséig
tartó időtartam.”
7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 25.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.4. Az értékelést az irányító hatóság munkatársa (a továbbiakban: belső értékelő) vagy megfelelő szakértelemmel
rendelkező más személy (a továbbiakban: külső értékelő) végzi. Külső értékelő akkor vehető igénybe, ha az irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium alkalmazásában álló szakértő, illetve
természetes személy külső szakértő esetén az irányító hatóság vezetője, egyéb esetben az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter előzetesen engedélyezte.”
8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 25.5. pontot követően a következő 25.6. ponttal egészül ki:
„25.6. A 25.3. ponttól eltérően belső értékelő esetén nem szükséges az irányító hatóság vezetője általi
felhívásonkénti egyedi kijelölés, ha a belső értékelő munkaköri leírása tartalmazza az értékelői feladatokat.”
9. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 44.2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A döntés-előkészítő bizottság döntési javaslata a támogatásra és elutasításra javasolt támogatási kérelmek
legfontosabb azonosító adatait tartalmazza:)
„b) az összköltség, a mérték vagy a támogatási alap csökkentése esetén a csökkentett összköltséget, mértéket
vagy támogatási alapot, valamint feltételekkel történő támogatás esetén a támogatást igénylő által teljesítendő
előfeltételeket és ezek részletes indoklását,”
10. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 51.3. ponttal egészül ki:
„51.3. Az 51.2. ponttól eltérően EMVA és ETHA támogatás esetén támogatói okirat akkor is kiállításra kerül, ha
csökkentett összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal támogatható a kérelem.”
11. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 53/A. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az alapok alapját végrehajtó szervezet a pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe,
a pénzügyi közvetítő köteles)
„k) a végső kedvezményezettekkel szembeni lejárt, kétes követeléseit nyilvántartani és az alapok alapját végrehajtó
szervezet által meghatározott követeléskezelési tevékenységet ellátni,”
12. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 61.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„61.8. A szerződésmódosítás tervezet irányító hatóság általi megküldésének határideje – ide nem számítva
az esetleges hiánypótlás idejét – a módosítási kérelem beérkezésétől számított harminc nap, ha a KAP rendelet
74. cikke alapján végzett ellenőrzés lefolytatására kerül sor, az ellenőrzés lezárását követő harminc nap, amely
határidőket az irányító hatóság egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat.”
13. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 75. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. E rendelet alkalmazásában beruházási célú, illetve beruházási jellegű az a projekt, amely összköltségének
legalább 50%-át az 5. melléklet beruházás fogalmának megfelelő költségek teszik ki.”
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14. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 76.1. és 76.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 76.3–76.5. ponttal egészül ki:
„76.1. Ha a biztosíték értéke a biztosítéknyújtás határidejéig nem a teljes megítélt támogatási összegre terjed ki,
a további biztosítékokat az egyes kifizetési igénylések benyújtásával egyidejűleg kell nyújtani.
76.2. A biztosítéknyújtás határideje a soron következő kifizetési igénylés benyújtásának időpontja.
76.3. Ha a kedvezményezett a 83. § (2) bekezdése alapján a biztosítékot rövidebb lejárattal bocsátotta rendelkezésre,
a biztosítékot biztosíték típusonként egy dokumentumban kell benyújtani vagy az elsőként benyújtott
dokumentum módosításaként, kivéve, ha az adott típusú biztosíték kötelezettje nem ugyanaz a személy, illetve, ha
a biztosíték nem ugyanazon támogatási jogviszonyra vonatkozik.
76.4. Ha a biztosíték mérsékelhető vagy megszüntethető, az irányító hatóság haladéktalanul gondoskodik
az erre vonatkozó nyilatkozat kiadásáról. Szállítói előleg biztosítására nyújtott biztosíték esetén a biztosíték
megszüntethető, vagy – az előleg részletekben történő igénybevétele esetén – mérsékelhető, ha a szállító előleg
elszámolását az irányító hatóság elfogadta.
76.5. A biztosítéknyújtási kötelezettség megszűnése esetén a megszüntetés költsége a kedvezményezettet terheli.”
15. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 77.1–77.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„77.1. Konzorcium esetén minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső
támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 84. § alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség
alól.
77.2. A konzorciumi tag által nyújtandó biztosíték mértéke a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg.
77.3. A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.
77.4. Biztosítéknyújtásra nem kötelezett konzorciumi tag a biztosítékmentességet más konzorciumi tagra nem
terjesztheti ki.
77.5. Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi
tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű
biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.”
16. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A pénzügyi lebonyolítás eljárási szabályai” címe a következő
97/A. ponttal egészül ki:
„97/A. Ahol a VI–XIII. fejezet – ide nem értve a 151.1. pontot, 178.1. pontot, 212.4. pontot és 269.3–269.5. pontot –
irányító hatóságot említ, azon EMVA forrás esetén kifizető ügynökséget kell érteni, ide nem értve, amikor az irányító
hatóság és a kifizető ügynökség egyaránt megnevezésre került.”
17. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 100.1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A támogatási szerződésben meghatározott célok elérése érdekében felmerült költségek finanszírozásához
a kedvezményezett a következő típusok szerint igényelheti a projekt megvalósításához szükséges támogatást:)
„d) egységes kérelem és az 57/C. § (7) bekezdése szerinti kérelem.”
18. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 141/A.3. pontot követően a következő 141/B.1–141/B.3. ponttal,
valamint az azokat megelőző címmel egészül ki:

„Az időközi kifizetési igénylés visszavonása
141/B.1. A hiánypótlásra visszaküldött időközi kifizetési igénylést a kedvezményezett visszavonhatja, ha a hibák
javítása a hiánypótlásra való felszólításban rögzített határidőben nem lehetséges.
141/B.2. Ha az időközi kifizetési igénylés visszavonásra került, a kedvezményezett ismételten benyújthat kifizetési
igénylést.
141/B.3. EMVA forrásra benyújtott kifizetési igénylés a felhívásban részletezett feltételek alapján részben vagy
egészben visszavonható.”
19. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 168.8. ponttal egészül ki:
„168.8. A záró kifizetési igénylés a hiánypótlás alatt visszavonható a 141/B.1. és 141/B.2. pontban foglaltaknak
megfelelően.”
20. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 175. pontot követően a következő 175/A. ponttal egészül ki:
„175/A. Visszatérítendő támogatás esetén a záró kifizetési kérelem jóváhagyásával egyidejűleg az irányító hatóság
megvizsgálja a támogatási szerződésben rögzített végrehajtási feltételek teljesülését. A vizsgálat eredményeként
megállapított, visszatérítéssel érintett támogatás arányáról és a visszafizetés részletes ütemezéséről az irányító
hatóság tájékoztatja a kedvezményezettet.”
21. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 188/A.3. és 188/A.4. pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek, valamint az 1. melléklet a következő 188/A.5. ponttal egészül ki:
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23.
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26.
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28.
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30.
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„188/A.3. Ha a keretösszeg átcsoportosítással nem rendezhető, az érintett elszámoló bizonylat alapján járó
támogatás a támogatási összeg erejéig folyósítható, a fennmaradó összeg kifizetését a kedvezményezettnek
szükséges teljesíteni.
188/A.4. EMVA esetén kötelezettségvállalás euróban is történhet. Az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet II. melléklete szerinti összegek esetén az árfolyamok meghatározó ügyleti ténye azon év január 1-je, amely
év során a támogatás odaítélésére vonatkozó határozatot meghozták.
188/A.5. Ha az uniós szabályok értelmében a 188/A.4. pont szerinti összegek kifizetése több éven át elhúzódik,
az éves részletekre vonatkozó árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon év január 1-je, amely évre az adott részletet
folyósítják.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 203.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„203.3. A kifogás kivizsgálására és elbírálására jogosult szerv a döntését a rendelkezésre álló dokumentumok,
valamint jogszabályi előírás alapján vezetett adatbázisban megtalálható adatok vizsgálatával hozza meg.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 203.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„203.5. A határidők számítása szempontjából a határidő nyugvása a kifogás hatáskörrel rendelkező szervhez történő
beérkezése napjától a kifogást benyújtónak a kifogás tárgyában született döntésről történő tudomásszerzéséig tart.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 226.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„226.10. A 173. § (1) bekezdése szerinti esetben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
a döntéséről és az eljárás lezárásáról egyidejűleg tájékoztatja az irányító hatóságot, kijelölés esetén a közreműködő
szervezetet és a kedvezményezettet. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a jogorvoslati
eljárást lezáró döntését a döntést követő három napon belül rögzíti a monitoring és információs rendszerben.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont c) alpontja a következő cd) alponttal egészül ki:
(Követelést kell előírni
a túlfizetés eseteiben:)
„cd) ha a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból a jogosan járó összegnél magasabb összeg került
kiutalásra,”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pontja a következő o) alponttal egészül ki:
(Követelést kell előírni)
„o) ha a projekt végső pénzügyi zárásakor, illetve korrekciós pénzügyi zárásakor a visszatérítendő támogatás
alkalmazására vonatkozó, támogatási szerződésben meghatározott végrehajtási feltételek alapján
a kedvezményezett a támogatás teljes vagy részbeni visszafizetésére kötelezett.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 236.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„236.1. Ha a kedvezményezettnek az irányító hatósággal szemben fizetési kötelezettsége keletkezik, a fennálló
tőkekövetelés után – a 229.1. pont o) alpontja szerinti kivétellel – ügyleti kamatot kell fizetni.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 237.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„237.1. A túlfizetés 229.1. pont c) alpont ca) és cb) alpontja szerinti eseteiben, valamint a 229.1. pont o) alpontja
szerinti esetben csak az előírt fizetési határidő, részletfizetés esetén határidők leteltét követően kell ügyleti kamatot
felszámítani. A 229.1. pont c) alpont cc) alpontja szerinti esetben a szerződésmódosítás hatálybalépésétől ügyleti
kamatot kell felszámítani.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 238.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„238.3. A kedvezményezett részére késedelmi kamatként a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamatot kell felszámítani
a fizetési határidő és a késedelmes visszafizetés EFK forint bankszámlán való jóváírás napja között eltelt napokra,
EMVA esetén legfeljebb 60 napra.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 279.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„279.1. Fenntartási kötelezettség – a 278.5. pont szerinti, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program keretében támogatott projektek kivételével – infrastrukturális beruházás, illetve termelő beruházás esetén
áll fenn.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 281.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„281.1. A támogatási szerződésben a projektmegvalósítás befejezésétől vagy az irányító hatóság döntése alapján
a projekt fizikai befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő a kedvezményezett számára.
A fenntartási időszaknak az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti kezdetét nem
érinti, ha az irányító hatóság döntése alapján a jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul, amely
a felhívásban kerül rögzítésre.”
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32. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 282.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„282.2. Ha a kedvezményezettnek fenntartási kötelezettsége nem áll fenn, jelentéstételi kötelezettséget akkor kell
előírni, ha a kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget
vállalt. A jelentéstétel gyakoriságát az irányító hatóság a felhívásban vagy a támogatási szerződésben határozza
meg.”
33. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 283.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„283.3. A vállalási időszak kezdete – az irányító hatóság döntésétől függően – a projekt fizikai befejezésének vagy
a megvalósítás befejezésének napja, amely a felhívásban kerül rögzítésre.”
34. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 309.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„309.2. A tételeket véletlenszerűen (számítógép segítségével vagy véletlenszám-táblázattal) kell kiválasztani.
Ha a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak indokolják vagy elszámolási hiba gyanúja merül fel, a véletlenszerű
kiválasztáson felül közvetlen tételkijelölés is lehetséges.”
35. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 309.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 309.7. ponttal egészül ki:
„309.6. Az elvégzett munkát dokumentálni kell. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ellenőrzés
eredményét. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv mellékletében rögzíteni kell azt, hogy mely összesítőkről mely
tételek kerültek ellenőrzésre.
309.7. Azonos kedvezményezett vonatkozásában több intézkedés keretében felmerülő helyszíni ellenőrzéseket egy
időpontban is le lehet lefolytatni.”
36. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 310.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„310.4. Az irányító hatóság köteles gondoskodni a módszertan évenkénti felülvizsgálatáról legkésőbb október 15-ig,
EMVA és ETHA esetén legkésőbb február 15-ig a hibaszázalékok és más ismert kockázati tényezők figyelembevétele
érdekében.”
37. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 310.6. pontja a következő j) alponttal egészül ki:
(A kockázatelemzés során – az ellenőrizendő projektek és kedvezményezettek jellemzőit figyelembe véve – javasolt
mérlegelni)
„j) az előző helyszíni ellenőrzés óta eltelt időt.”
38. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 320.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„320.2. Az irányító hatóság elkészíti az ellenőrzést végzők részére a megbízólevelet a konkrét helyszíni
ellenőrzés(ek), illetve projektek vonatkozásában, vagy általános érvényű megbízólevél is kiállításra kerülhet.”
39. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 321.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„321.2. Az időpont-egyeztetést követően az irányító hatóság az ellenőrzés tervezett időpontja előtt legalább öt
naptári nappal vagy a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 25. cikke szerint értesíti a kedvezményezettet
az esedékes helyszíni ellenőrzésről, annak céljáról és kiterjedéséről, a vonatkozó jogszabályi felhatalmazásról.”
40. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 323.1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell)
„c) az ellenőrzött szervezet nevét, címét, jelenlévő képviselőjének nevét, beosztását, az ellenőrzés helyszínét,
időpontját, időtartamát,”
41. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 327/A.6. pontot követően a következő 327/B.1–327/B.10. ponttal
és az azokat megelőző címmel egészül ki:

„EMVA, ETHA specifikus szabályok a projektek végrehajtása során végzett helyszíni szemlék és
helyszíni ellenőrzések tekintetében
327/B.1. EMVA nem terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások esetén a beruházási műveletekkel kapcsolatos
adminisztratív ellenőrzések magukban foglalják a támogatott művelet vagy befektetési terület legalább egyszeri
helyszíni szemléjét a beruházás végrehajtásának ellenőrzése céljából. A helyszíni szemle célja a beruházás
megtörténtéről, létezéséről, működéséről történő meggyőződés és a beruházási cél megvalósulásának igazolása.
327/B.2. EMVA forrásból támogatott képzési projektek, konferenciák, egyéb rendezvények megvalósulásának
vizsgálatára eseményszemle rendelhető el, amelyet az esemény konkrét időpontjában kell lefolytatni.
Az eseményszemle célja a rendezvény megvalósulásának ellenőrzése és az elszámolni kívánt tételek helyszínen
történő beazonosítása.
327/B.3. A beruházások helyszíni szemléjét, valamint az eseményszemlét egy fő is végezheti.
327/B.4. A 308.1. ponttól eltérően az EMVA, illetve ETHA forrásból támogatott intézkedések esetén helyszíni
ellenőrzést végezhet az a személy is, aki ezen alapok tekintetében a helyszíni ellenőri képzésen részt vett és sikeres
szakmai vizsgát tett.
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327/B.5. EMVA, illetve ETHA forrásból támogatott intézkedések esetén, ha a helyszíni szemle vagy helyszíni
ellenőrzés a kedvezményezett közreműködése nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel) vagy
távérzékeléssel elvégezhető, mellőzhető a szemléről, ellenőrzésről történő tájékoztatás. Ebben az esetben
a helyszíni szemle, illetve helyszíni ellenőrzés a kedvezményezett vagy alkalmazottja, meghatalmazottja jelenléte
nélkül is elvégezhető.
327/B.6. EMVA, illetve ETHA forrásból támogatott intézkedések esetén, ha a helyszíni szemle vagy helyszíni
ellenőrzés a kedvezményezett közreműködése nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel) vagy
távérzékeléssel elvégezhető, a helyszíni szemlén vagy ellenőrzésen felvett jegyzőkönyv másolatát annak lezárását
követő tizenöt napon belül, elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyfélkapu rendszerén keresztül, egyéb esetben
postai úton kell kézbesíteni a kedvezményezett részére. A jegyzőkönyvre a kedvezményezett a kézhezvételtől
számított nyolc napon belül észrevételt tehet.
327/B.7. EMVA, illetve ETHA forrásból támogatott intézkedések esetén a kedvezményezettre nézve terhelő
megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyv egy másolati példányát az ellenőr – ha az ehhez szükséges technikai
feltételek adottak – köteles a kedvezményezettnek a helyszínen átadni vagy azt részére a jegyzőkönyv lezárásától
számított tizenöt napon belül megküldeni, amelyre a kedvezményezett a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított
nyolc napon belül észrevételt tehet.
327/B.8. Az EMVA, illetve ETHA forrásból támogatott intézkedések esetén a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv
nem tartalmazza a 323.1. pont e) és f ) alpontjában foglaltakat, ha a helyszíni ellenőrzés a kedvezményezett
közreműködése nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel) vagy távérzékeléssel elvégezhető.
327/B.9. EMVA, illetve ETHA forrásból támogatott intézkedések esetén az eljárási határidőbe nem számít be
a kedvezményezett kiértesítésétől az ellenőrzés, illetve szemle befejezéséig eltelt idő, továbbá a helyszíni szemle
vagy ellenőrzési jegyzőkönyv kedvezményezett részére történő átadásától vagy megküldésétől az észrevétel
beérkezéséig tartó időtartam.
327/B.10. Ha az EMVA forrásból támogatott intézkedések tekintetében a kedvezményezett a helyszíni szemle vagy
a helyszíni ellenőrzés lebonyolítását megtagadja, akadályozza, illetve a helyszíni szemlét, vagy helyszíni ellenőrzést
végzőkkel nem működik együtt, támogatási kérelme, illetve kifizetés igénylése elutasításra kerül.”
42. Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
13.2. pont c) alpontja,
b)
14.1. pont a) alpontjában a „(legalább hét, legfeljebb tizenöt napos)” szövegrész,
c)
74/A. pont c) alpontjában a „pénzügyi közvetítő általi” szövegrész,
d)
77.6–77.8. pontja,
e)
91.1. pontjában a „119. § (2) bekezdésével összefüggésben a” szövegrész,
f)
100.1. pont b) alpontjában a „vagy” szövegrész,
g)
176.3a. pontjában a „tagi konzorcium esetében” szövegrész,
h)
226.11. pontja,
i)
229.1. pont c) alpont ca) alpontjában a „vagy a kedvezményezett” szövegrész,
j)
229.1. pont d) alpontjában az „ , illetve korrekciós pénzügyi zárásakor meghatározott egyenleg alapján”
szövegrész,
k)
284.3. pontjában az „ , azaz a projekt pénzügyi befejezését követő nap” szövegrész,
l)
313.1. pont c) alpontjában az „a projekt lezárását követően,” szövegrész.

2. melléklet a 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.4.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4.2.2. Építőipari pótmunkaként csak olyan munkák költsége számolható el, amelyek nélkül a létesítmény
rendeltetésszerűen nem használható, és amelyek az építési naplóban rögzítésre kerülnek. Az építőipari pótmunka
jogi szabályozására a Ptk. 6:244. §-a, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] rendelkezései, a 2015. november 1-jén
vagy azt követően megkezdett közbeszerzésekre és a közbeszerzések alapján megkötött szerződésekre az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet]
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20. §-a, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt.
rendelkezései irányadók.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.4.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4.2.4. Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések esetén a szerződés módosításának szabályait
– a műszaki tartalmat érintő (pl. pótmunka miatti) módosításokat is beleértve – a Kbt. 141. §-a, valamint – építési
beruházások esetén – a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a, a 2015. november 1-jén vagy azt követően
megkezdett közbeszerzésekre és a közbeszerzések alapján megkötött szerződésekre a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 20. §-a határozza meg.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.8.2.2. A megyei jogú város a járása területén található települési önkormányzatok e rendelet hatálya alá tartozó
támogatásból megvalósuló közfeladat-fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint
a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni – kivéve a területi kiválasztási
eljárásrendben kiválasztott projektek esetén -, ha azt a települési önkormányzat kéri. Megyei jogú város, illetve
település által közösen fenntartott önkormányzati hivatal esetén területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott
projektek tekintetében is a megyei jogú város köteles részt venni az e pontban meghatározott feladatok ellátásában,
ha a települési önkormányzat kéri.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.12.6. Ha a felhívás lehetővé teszi, a 3.12.1. pont alatti táblázat alapján a felhívásban elszámolhatóként megjelölt
költségekre vonatkozó meghatározott százalékos korlátok a projekt-előkészítés és a projektmegvalósítás
során a tételek közötti átcsoportosítással módosíthatók azzal, hogy összességében így sem haladhatják meg
az ezen, a felhívásban elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összegét.
Az ingatlanvásárlás költségtípusra átcsoportosítani nem lehet, ennek maximálisan elszámolható mértéke nem
emelhető. Ha az átcsoportosításra lehetőség van, a 3.2.1.4., 3.2.2., 3.3.6.4., 3.3.8.2., 3.4.3.2., 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.8.1. és
3.9.4. pontot e ponttal összhangban kell értelmezni.”
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 5.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2.3. A pénzügyi eszközöknek a programok zárásakor elszámolható kiadása az 1303/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 42. cikke alapján a következők összességét jelenti:
5.2.3.1. a pénzügyi eszköz keretében a végső kedvezményezettek számára kifizetett összegek, teljesített kifizetések,
5.2.3.2. a szerződés alapján (fennálló vagy már lejárt garanciaszerződésekre) lekötött összegek,
5.2.3.3. az elszámolhatósági időszakot követő kamat-, illetve garanciadíj-támogatás, ha a szükséges forrás letéti
számlára utalásra került még az elszámolhatósági időszakban,
5.2.3.4. a pénzügyi eszköz felmerült irányítási költségeinek visszatérítése, vagy az irányítási díjak kifizetése:
5.2.3.4.1. az irányítási költségek és díjak teljesítmény alapján meghatározó kritériumait a 480/2014/EU bizottsági
rendelet 12. cikkében meghatározottak alapján szükséges megállapítani,
5.2.3.4.2. az irányítási költségek és díjak nem haladhatják meg a 480/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikkében
megállapított küszöbértékeket,
5.2.3.4.3. az irányítási költségek és díjak ügyviteli díjakat is tartalmazhatnak, amelyeknek ha egy részét a végső
kedvezményezettnek számítják fel, azok összege nem jelenthető be elszámolható kiadásként,
5.2.3.4.4. az irányítási költségek és díjak a finanszírozási megállapodás aláírásának napjától kezdve minősülnek
elszámolhatónak,
5.2.3.4.5. az alapok alapját végrehajtó szervezet tekintetében minden olyan költség elszámolhatónak minősül, amely
közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközök kialakításával, illetve végrehajtásával kapcsolatban keletkezett,
5.2.3.4.6. az alapok alapját végrehajtó szervezet vonatkozásában a pénzügyi eszközök kialakításához vagy
végrehajtásához kapcsolódó elszámolható költségek nem kizárólag a felmerülésük évében számolhatók el, hanem
az azt követő években is, az elszámolhatósági időszak végéig,
5.2.3.4.7. az alapok alapját végrehajtó szervezet pénzügyi eszközök kialakításával vagy végrehajtásával
összefüggésben felmerült költségeit az adott évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésben kell bemutatni,
5.2.3.5. tőkerészesedés alapú eszközök és mikrohitelek esetén az elszámolhatósági időszak után legfeljebb hat
évig az adott elszámolhatósági időszakon belül a végső kedvezményezettek által végrehajtott beruházásokkal
kapcsolatban fizetendő tőkésített irányítási költségek és díjak, amelyeket a letéti számlára befizetnek,
5.2.3.6. működőtőke-beruházás finanszírozását célzó pénzügyi eszközök esetén elszámolható költségeknek
a következő beruházási célok közül legalább egyhez kapcsolódnia kell: új vállalkozás alapítása, korai szakaszban lévő
vállalkozásoknak juttatott tőkebefektetés (magvető és start-up vállalkozások esetén), növekedési szakaszban lévő
vállalkozásoknak juttatott tőkebefektetés (vállalkozás növekedésének támogatása vagy humán, illetve állóeszköz-
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állomány növekedése), vállalkozások általános tevékenységének megerősítését célzó tőkebefektetés (meglévő
piaci helyzet megerősítését és megvédését célzó tevékenységek, valamint kapacitás felhasználás megerősítése),
új projektek létrehozása (új alkalmazások kifejlesztése, új marketing kampány), piaci terjeszkedés (termék vagy
szolgáltatás piaci kiterjesztése, területi terjeszkedés), meglévő vállalkozások új fejlesztései (új szabadalmak, új
termékek), az Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti nyersanyagok beszerzési költségei, az Sztv. 78. § (1) bekezdése
szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek, az Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek a 3.5. pontban
foglalt előírásokra figyelemmel, az Sztv. 3. § (6) bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés költségei, közüzemi
díjnak minősülő rezsiköltségek a 3.9.1.1. pont szerint, kivéve a telefon, fax, internet, telekommunikáció költségeit,
kereskedelmi tevékenységből származó követelések az Sztv. 29. § (2) bekezdése szerint.”
6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 5.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap keretében elszámolható
költségek körének meghatározása e melléklet alapján történik, kivéve, ha a 223/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet vagy e rendelet alapján egyedi szabályok megállapítására kerül sor. A 223/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programból a következő
költségek számolhatók el:
5.3.1.1. az élelmiszerek beszerzésével és az alapvető anyagi támogatással kapcsolatos költségek,
5.3.1.2. ha közszféra szervezet vásárolja meg az élelmiszert vagy az alapvető anyagi támogatást, és
partnerszervezetek számára továbbítja azokat, az élelmiszernek vagy alapvető anyagi támogatásnak
a partnerszervezetek raktárába történő szállításának költségei, valamint a tárolás költségei az 5.3.1.1. pont szerinti
költségek 1%-ának megfelelő átalányösszegként megadva, vagy – megfelelően indokolt esetben – a ténylegesen
felmerült és kifizetett költségek,
5.3.1.3. a partnerszervezetek által viselt adminisztratív, szállítási és tárolási költségek az 5.3.1.1. pont szerinti
költségek 5%-ának megfelelő átalányösszegként megadva vagy a mezőgazdasági termékpiacok közös
szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
16. cikkének megfelelően rendelkezésre bocsátott élelmiszerek értékének 5%-a,
5.3.1.4. az élelmiszer-adományok begyűjtésének, szállításának, tárolásának és szétosztásának, továbbá az ezekkel
közvetlenül kapcsolatos figyelemfelkeltő tevékenységeknek a partnerszervezeteknél felmerült és általuk kifizetett
költségei,
5.3.1.5. az élelmiszert vagy az alapvető anyagi támogatást a leginkább rászoruló személyekhez közvetlenül vagy
együttműködési megállapodás keretében eljuttató partnerszervezetek által vállalt kísérő intézkedések bejelentett
költségei az 5.3.1.1. pont szerinti költségek 5%-ának megfelelő átalányösszegként megadva.”
7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 7.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.5. Teljes egészében közbeszerzési vagy beszerzési eljárás keretében megvalósuló projektek megvalósítása
során felmerült költségek esetén nem alkalmazható egyszerűsített elszámolási mód. Ha az elszámolni tervezett
költségeknek csak egy része keletkezett közbeszerzési vagy beszerzési eljárás keretében megkötött szerződésből,
az alkalmazhatóság feltételeit vizsgálni kell. Ha a kiszervezett (beszerzés, közbeszerzés útján megvalósított)
tevékenység a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti, akkor egyszerűsített
elszámolás nem alkalmazható.”
8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 7.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 5. melléklete a következő 7.6.2. ponttal egészül ki:
„7.6.1. Ha az egyszerűsített elszámolási mód valamely költségtípus esetén a felhívás alapján, az abban rögzített
feltételek fennállásával biztosított, úgy kötelező a projektmegvalósítás során az egyszerűsített elszámolási mód
használata.
7.6.2. Ha egy ESZA-ból finanszírozott projekt támogatási összege nem haladja meg az 50 000 eurót és egyéb
szabályok nem zárják ki az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazhatóságát, akkor legalább egy költségelem
tekintetében alkalmazni kell az egyszerűsített elszámolási módot.”
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3. melléklet a 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III. RÉSZLETES KIFIZETÉSI ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK cím 6.2. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. Közbeszerzési eljárásban vagy más, jogszabályban meghatározott eljárástípus keretében beszerzett javak
esetén az eljárás dokumentációja alátámaszthatja a piaci árat azzal, hogy az irányító hatóság kétség esetén jogosult
külön vizsgálatot folytatni és az eljárás során kialakult ártól – a vizsgálat eredménye alapján – eltérő értéken
meghatározni az általa elismert piaci árat.”

A Kormány 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában,
a 6. alcím és a 37. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
eljárva,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló
150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005.
(VII. 29.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása” szöveg lép.

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (15) bekezdése
a következő c) ponttal egészül ki:
[A Kormány az (5) bekezdésben kijelölt hatóságon kívül]
„c) a meghatározott engedélyhez és meghatározott okmány meglétéhez kötött nemzetközi közúti közlekedési
szolgáltatás ellenőrzésére a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot”
(jelöli ki.)
3. §		
Az R1.
a)
4. § (9) bekezdés a) pontjában a „Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága” szövegrész helyébe
a „Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága” szöveg,
b)
4. § (9) bekezdés b) pontjában a „Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága” szövegrész
helyébe a „Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága” szöveg,
c)
4. § (9) bekezdés c) pontjában a „Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága” szövegrész helyébe
a „Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága” szöveg,
d)
8/B. § (2) bekezdés g) pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóságát” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságát” szöveg,
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5. melléklet I. pontjába foglalt táblázat 3. sorában, III. pontjába foglalt táblázat 4. sorában, valamint
IV. pontjába foglalt táblázat 3. sorában a „megyei vám- és pénzügyőri igazgatósága” szövegrész helyébe
a „megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága” szöveg, valamint a „területileg illetékes vám- és pénzügyőri
regionális főigazgatósága” szövegrész helyébe a „Központi Irányítás” szöveg

lép.

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. vezetői engedély cseréje:
a) vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély
helyett,
b) vezetői engedély cseréjének kell tekinteni az eljárást abban az esetben is, amikor egy korábban magyar vagy
más EGT-állam hatósága által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett nem
kizárólag az okmányazonosító adatát és kiállításának dátumát, hanem azokon kívül a korábbi vezetői engedély
bármely egyéb adatát tekintve is eltérő adattartalommal kerül kiállításra az újabb vezetői engedély;”
(2) Az R2. 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. vezetői engedély pótlása: vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága
által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett, annak érvényességi idején
belül – az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével – a korábbi vezetői engedéllyel megegyező
adattartalommal;”
(3) Az R2. 2. § (1) bekezdése a következő 13. és 14. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„13. forgalmi engedély, törzskönyv pótlása: az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült okmány helyett
új okmány kiállítása – az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével – a korábbi okmánnyal
megegyező adattartalommal;
14. rendszámtábla cseréje: a rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos, eltérő színben történő legyártását
követő kiadása.”

5. §		
Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Magyarország területén a járművezetési jogosultság igazolására alkalmas:
a) a vezetői engedélyben feltüntetett kategória tekintetében a lejárt érvényességű vezetői engedély és a vezetői
engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem
benyújtásától számított 60 napig.
b) a külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarország területén történő
ba) eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés,
bb) elvesztése vagy megsemmisülése esetén a bejelentésről szóló jegyzőkönyv
és a vezetői engedélyt kiadó külföldi ország hatósága által kiállított, a vezetői engedély adataira, érvényességére és
a vezetési jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás, a feljelentés vagy jegyzőkönyv kiállításának napjától számított
legfeljebb 30 napig.
c) az érvényes magyar vezetői engedély
ca) eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés,
cb) elvesztése vagy megsemmisülése esetén a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv,
a feljelentés vagy jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig.”
6. §		
Az R2. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A „kezdő vezetői engedély” minősítés a vezetői engedély visszavonásának leteltét követően újra kezdődik,
ha annak 2 éves időtartama alatt a vezetői engedély jogosultját közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény
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miatt jogerősen eltiltják a járművezetéstől, a járműfajtától vagy a kategóriától, vagy a vezetési jogosultságának
szünetelését a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján jogerősen elrendelik.”
7. §		
Az R2. 10. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes magyar vagy a 17. § (1) bekezdésének és a 17. § (2) bekezdés
a) pontjának megfelelő külföldi nemzeti vezetői engedély adatai alapján kell kiállítani.
(3) A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben
feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától
számított 3 év.
(4) A nemzetközi vezetői engedély csak a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedéllyel együtt érvényes.”
8. §		
Az R2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély cseréjére, vagy – harmadik ország hatósága által kiadott okmány
esetében – honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező nem Magyarországon szerez olyan
járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett. Az adott járműfajtára külföldön
megszerezett vezetési jogosultság kizárólag az e jogosultságot tartalmazó külföldi vezetői engedély cseréje vagy
honosítása útján jegyezhető be a magyar vezetői engedélybe.”
9. §		
Az R2. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a magyar vezetői engedélyt a kicserélő vagy honosító külföldi hatóság a Hivatalnak megküldi, új vezetői
engedély kiállítása helyett, a magyar vezetői engedélyre történő visszacserélésre vagy visszahonosításra irányuló
kérelem alapján, az eredeti okmányt kell visszaadni, feltéve, ha a vezetési jogosultság tartalma nem változott, és
a vezetői engedélybe bejegyzett egészségi alkalmasság határideje még nem járt le.
(4) Visszahonosítás esetén a 18. § (3) és (3a) bekezdésében előírt vizsgakötelezettség csak azon kategória
tekintetében áll fenn, amelyre a járművezető külföldön szerzett vezetési jogosultságot, és ezért az a külföldi vezetői
engedély kiállítását megelőzően kiállított magyar vezetői engedélyében még nem szerepelt.”
10. §

(1) Az R2. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 33. § (5) bekezdése
szerinti bejelentési kötelezettség az okmány elvesztése vagy megsemmisülése esetén a pótlás iránti kérelem
benyújtásával is, az okmány eltulajdonítása esetén pedig a rendőrséghez tett feljelentéssel teljesíthető.”
(2) Az R2. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti
a Hivatalt, amely soron kívül gondoskodik az eltulajdonítás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.”

11. §

(1) Az R2. 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A megtalált vezetői engedélyt a megtalálónak a megtalálástól számított három munkanapon belül le kell adnia
a közlekedési igazgatási hatóságnál, ha
a) nem a jogosult találta meg, vagy
b) a jogosult találta meg, azonban már új vezetői engedély iránti kérelmet nyújtott be.”
(2) Az R2. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vezetői engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének,
megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári
alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetői
engedély pótlás esetén az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra.”

12. §		
Az R2. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre:
a) a vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági
időpontig, de a „C1”, a „C1E”, a „C”, a „CE”, a „D1”, a „D1E”, a „D” és a „DE” vezetői engedély kategóriák esetében a vezetői
engedély kiállításától számított legfeljebb öt évig, egyéb nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében
legfeljebb tíz évig,
b) nemzeti kategóriában – a „TR” és „V” kategória kivételével – a vezetői engedély érvényességi időpontjáig,
de legfeljebb a vezetői engedély kiállítását követő tíz évig.”
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13. §		
Az R2. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Az elkészült vezetői engedélyt a Hivatal a kérelmező részére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel –
postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási
hatóságnak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Hivatalnak
megsemmisítésre megküldi.
(2) Az elkészült vezetői engedély átvehető bármely közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a Hivatalnál is, amely
hatóság az okmányt a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, és az ez idő alatt át nem vett okmányt a Hivatal
részére megsemmisítésre megküldi.
(3) Az átvétel módját és helyét az ügyfélnek – a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a kérelem
benyújtásakor kell meghatároznia.
(4) Az elkészült vezetői engedély postai úton történő megküldése nem kérhető abban az esetben, ha az ügyfél
a vezetői engedély kiállítása alapjául szolgáló előző vezetői engedélyét az új okmány kézhezvételéig visszakapja.
Ebben az esetben az okmány csak a közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a Hivatalnál vehető át.”
14. §		
Az R2. 36. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a járművezető részére járművezetésre jogosító okmány kiállításra került, úgy a vezetési jogosultság
szünetelésének elrendelése esetén a közlekedési igazgatási hatóság annak visszavonását is elrendeli.”
15. §		
Az R2. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdéstől eltérően a származás-ellenőrzés elvégzését követően a forgalmi engedély hiányában is
forgalomba helyezhető a jármű az alábbi esetekben:
a) ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során
aa) nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített
másolati példánya, de az ügyfél csatolja a kiállító hatóság által a jármű nyilvántartott adatairól kiállított igazolást,
vagy
ab) a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik,
b) a jármű azért nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, mert a származási országban forgalomba helyezésre nem
kötelezett,
c) a járművet hatósági árverés, hatósági vagy bírósági határozat útján szerezték meg és a jármű forgalmi engedéllyel
nem rendelkezik.”
16. §		
Az R2. 46. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (7) és (8) bekezdés alapján nyilvántartásba vett jármű üzembentartója az üzembentartói jogát átruházhatja.
Az üzembentartó személy változását igazoló – a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű
tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak
a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló
kormányrendelet szerinti – teljes bizonyító erejű magánokiraton nem kell feltüntetni a tulajdonos adatait.”
17. §

(1) Az R2. 60. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési igazgatási hatóság)
„g) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira világoszöld alapszínű,”
(különleges rendszámtáblát ad ki.)
(2) Az R2. 60. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a rendszámtábla jogosítottja nem változik, az általa használt rendszámtábla karaktereinek megtartása
mellett
a) az 53. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott rendszámtábla sárga vagy világoszöld alapszínű különleges
rendszámtáblára,
b) a sárga vagy világoszöld alapszínű különleges rendszámtábla az 53. § (3) bekezdés a)–d) pontjában
meghatározott rendszámtáblára
cserélhető.
(2b) A rendszámtábla cseréjére is az 58–61. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
az ebben az eljárásban kiadott rendszámtábla nem minősül egyénileg kiválasztott rendszámtáblának.”
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18. §		
Az R2. 65. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 60. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt világoszöld alapszínű, sorozatban előállított rendszámtáblát kell
kiadni a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira.
(4) A rendszámtábla világoszöld színben történő kiadását a nyilvántartásban és a forgalmi engedélyben jelölni kell.”
19. §		
Az R2. 70. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében az (5) bekezdésben meghatározott személyés teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek
megismerésére irányul.
A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl útvonalbeli, területi és időbeli
korlátozásokat írhat elő. Ezt és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentés tényét az ideiglenes
forgalomban tartási engedélyen fel kell tüntetni.”
20. §		
Az R2. 75. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az új típusú rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhető.
Ez esetben az ügyfél a rendszámtábla utángyártására vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkozik a közlekedési
igazgatási hatóságnál a regisztrációs matrica meglétéről és sértetlenségéről. A közlekedési igazgatási hatóság
a forgalmi engedélyen szereplő regisztrációs matrica vonalkódja vagy az ügyfél nyilatkozata alapján engedélyezi
az utángyártást. Engedélyezés hiányában csak átrendszámozás lehetséges.
(7) Az utángyártott rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb az utángyártásra irányuló kérelem benyújtását követő
harminc napig egy rendszámtáblával is lehet közlekedni.”
21. §		
Az R2. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való
közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható. A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi
feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett
jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus
úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül
a Hivatalnak továbbításra.”
22. §

(1) Az R2. 89. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A forgalmi engedély eltulajdonítása miatt tett feljelentésről a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton
értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a nyilvántartáson történő
átvezetéséről.”
(2) Az R2. 89. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A forgalmi engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének,
megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári
alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kérelmezett forgalmi
engedély pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra.”

23. §		
Az R2. 104. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A határozattal bevont – a helyszínen elvett vagy a leadott – rendszámtáblák selejtezéséről az elvétel vagy
a leadás napjától számított 3 év után a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítéséről a Hivatal gondoskodik.
Ha ezt követően az ügyfél igazolja, hogy a jármű forgalomba helyezésének akadálya nincs, kérelemre a bevont
rendszámtábla ugyanazokkal a karakterekkel egy alkalommal utángyártható.”
24. §		
Az R2. 108. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1), a (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hivatalból történő forgalomba helyezést követően a jármű
a közúti forgalomban akkor vehet részt, ha a forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek
fennállnak.”
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25. §		
Az R2. 113. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vezetői engedély cseréje vagy honosítása esetén a lecserélt vagy honosított vezetői engedélyt legkésőbb az új
vezetői engedély átvételével egyidejűleg a közlekedési igazgatási hatóságnál vagy – a Hivatalnál történő átvétel
esetén – a Hivatalnál le kell adni.”
26. §

(1) Az R2. IV. Fejezete a következő 26/A. alcímmel egészül ki:

„26/A. Mentességi nyilvántartásba vétel
118/A. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény (a továbbiakban: Útdíj tv.), valamint az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló
36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) alapján részleges vagy teljes díjmentességre
jogosultak (a továbbiakban: mentességre jogosult) az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében
használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásába (a továbbiakban: mentességi nyilvántartás)
felvenni kért járműveinek Kknyt. 9/C. § (1) bekezdésben meghatározott adatait, továbbá az ezzel kapcsolatos
változásokat kérelemre a közlekedési igazgatási hatóság vagy a Hivatal (a továbbiakban együtt: hatóság) jegyzi be
a mentességi nyilvántartásba.
(2) A mentességre jogosult a kérelmében nyilatkozik a bejelentésben foglalt jogosultságot megalapozó tényekről,
adatokról.
(3) A hatóság a bejelentésben foglalt jogosultság fennállása esetén haladéktalanul gondoskodik az (1) bekezdésben
meghatározott adatok mentességi nyilvántartásba vételéről.
(4) A technikai feltételek fennállása esetén az Útdíj tv. 9. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a GKM rendelet 2. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességre jogosult közvetlen hozzáféréssel a Hivatal által biztosított
felhasználói felületen keresztül jegyzi be az (1) bekezdésben meghatározott adatokat és azok változását.
(5) A mentességi nyilvántartás adatai nem nyilvánosak azzal, hogy a közvetlen hozzáféréssel bejegyzésre jogosult
szervek az általuk korábban bejelentett gépjárművek mentességi nyilvántartásban rögzített adatait térítésmentesen
jogosultak megismerni.
(6) A (4) bekezdés szerint közvetlen hozzáférés útján bejegyzett, valamint az elektronikusan bejelentett adatok
valódiságáért, a nyilvántartásba jogtalanul felvitt, az onnan törölt vagy törölni elmulasztott járművekkel
összefüggésben keletkező útdíj és bírság, vagy keletkezett kár megfizetéséért az adatot bejegyző szervezet, továbbá
az elektronikus bejelentés tevő a felelős.
(7) A díjmentesség érvényességének időbeli hatálya a bejelentésben megjelölt – külön jogszabályban
meghatározott – időszakra terjed ki.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást a jogosult 30 napon belül köteles
bejelenteni.”
(2) Az R2. 118/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A részleges díjmentességre jogosult természetes személy üzembentartó a mentességi nyilvántartásba történő
felvételét elektronikus úton is kezdeményezheti.”
27. §		
Az R2. 121. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2015. április 24-i 2015/653/EU bizottsági irányelv 1. cikke.”
28. §

(1) Az R2. 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R2. 13. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R2. 19. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

29. §		
Az R2.
a)
17. § (4) bekezdésében a „cserélni” szövegrész helyébe a „honosítani” szöveg,
b)
17. § (5) bekezdésében a „cserére” szövegrész helyébe a „honosításra” szöveg,
c)
18. § (1) bekezdésében a „külföldi hatóság által a 17. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „külföldi hatóság
által kiállított, a 17. § (2) bekezdés” szöveg,
d)
18. § (2) bekezdésében a „vizsgakötelezettség nélkül cserélhető” szövegrész helyébe a „vizsgakötelezettség
nélkül honosítható, illetve – más EGT-államban kiállított vezetői engedély esetén – cserélhető” szöveg,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

22. § (2) bekezdésében a „külföldön cserélik ki és erről” szövegrész helyébe a „külföldön cserélik ki vagy
honosítják és erről” szöveg,
36. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában a „pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak” szövegrész
helyébe a „pályaalkalmassági szempontból járművezetésre alkalmatlannak” szöveg,
36. § (4) bekezdés c) pontjában az „alkalmatlanság megállapításáról szóló” szövegrész helyébe
az „alkalmatlanság megállapításáról vagy az elmulasztott határnapról szóló” szöveg,
42. § (2) bekezdés e) pontjában és a 48. § (2) bekezdésében a „lakóhellyel” szövegrész helyébe a „lakcímmel”
szöveg,
52. § (7) bekezdés b) pontjában a „gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett” szövegrész helyébe
a „jogi személyek átalakulásával, egyesülésével, szétválásával bekövetkezett” szöveg,
55. § (1) bekezdésében a „személygépjármű, tehergépjármű” szövegrész helyébe a „személygépkocsi,
tehergépkocsi” szöveg,
57. § (1) bekezdésében a „pótkocsira és a félpótkocsira hátulra” szövegrész helyébe a „pótkocsira,
a félpótkocsira és a lassújármű pótkocsijára hátulra” szöveg,
58. § (1) bekezdésében a „közerkölcsbe vagy jogszabályba” szövegrész helyébe a „közrendbe, közerkölcsbe
vagy jogszabályba” szöveg,
58. § (5) bekezdésében a „használatában lévő más járműre” szövegrész helyébe az „üzemben tartásában lévő
más járműre” szöveg,
60. § (2) bekezdés d) pontjában „a lassú járműre” szövegrész helyébe „a lassú járműre, lassú jármű
pótkocsijára” szöveg,
63. § (4) bekezdésében a „NAV Központi Hivatalát” szövegrész helyébe a „NAV Központi Irányítását” szöveg,
valamint a „NAV Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „NAV Központi Irányítása” szöveg,
84. § (5) bekezdés b) pontjában a „különleges” szövegrész helyébe az „ideiglenes” szöveg,
110. § (1) bekezdés a) pontjában a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről szóló” szövegrész helyébe a „közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló” szöveg,
19. melléklet II. Fejezet 1. B) pont e) alpontjában, a II. Fejezet 2. B) pont e) alpontjában, a II. Fejezet 3. B) pont
f ) alpontjában, a III. fejezet 1. B) pont e) alpontjában, a III. Fejezet 2. B) pont e) alpontjában, az V. Fejezet
B) pont h) alpontjában a „3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz” szövegrész
helyébe a „3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és
autóbusz” szöveg

lép.
30. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
2. § (1) bekezdés 5. pontjában az „ennek hiányában” szövegrész,
b)
24. § (11) bekezdésében a „ , pótlására” szövegrész,
c)
25/A. §-ában a „pótlása,” szövegrész.

4. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(5) Az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.”
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32. §		
Az R3. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 467/2015. (XII. 29.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 1. § (4) és (5) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
Hatályát veszti az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 16. alcíme.

6. A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott
személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére
nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2015. (III. 24.)
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az útdíjfizetési kompenzációt 2016. március 31-éig – a 2015. január 1. és 2016. január 31. között megváltott
úthasználati jogosultság tekintetében – lehet kérelmezni.”

7. Záró rendelkezések
35. §

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

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
A 37. § 2016. április 1-jén lép hatályba.
A 26. § (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.
A 27. §, a 28. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

36. §		
Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2015. április 24-i 2015/653/EU bizottsági irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.
37. §		
Hatályát veszti a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott
személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról
60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet, azzal, hogy az útdíjfizetési kompenzáció iránt 2016. március 31-jéig benyújtott
kérelmeket a benyújtás időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kártya formátumú vezetői engedélybe bejegyezhető kódok jegyzéke
– 01-99 kód: harmonizált európai uniós kódok
GÉPJÁRMŰVEZETŐ (egészségügyi okok)
01. Látáskorrekció és/vagy védelem
01.01. Szemüveg
01.02. Kontaktlencse
01.05. Szem letakarása
01.06. Szemüveg vagy kontaktlencse
01.07. Speciális optikai segédeszköz
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02. Hallókészülék/kommunikációs segédeszköz
03. Művégtag/merevített végtag
03.01. Felső végtagprotézis/merevített végtag
03.02. Alsó végtagprotézis/merevített végtag
JÁRMŰÁTALAKÍTÁSOK
10. Átalakított erőátvitel
10.02. A sebességfokozat automatikus kiválasztása
10.04. Átalakított sebességváltó
15. Átalakított tengelykapcsoló
15.01. Átalakított tengelykapcsoló-pedál
15.02. Kézi működtetésű tengelykapcsoló
15.03. Automata tengelykapcsoló
15.04. A tengelykapcsoló-pedál akadályozását vagy működésbe hozatalát megelőző megoldás
20. Átalakított fékrendszerek
20.01. Átalakított fékpedál
20.03. Bal lábas használatra alkalmas fékpedál
20.04. Csúsztatható fékpedál
20.05. Döntött fékpedál
20.06. Kézi működtetésű fék
20.07. Maximum N erővel (például: »20.07(300N)«) működtethető fék
20.09. Átalakított kézifék
20.12. A fékpedál akadályozását vagy működésbe hozatalát megelőző megoldás
20.13. Térddel működtetett fék
20.14. Külső erő segítségével működtetett fékrendszer
25. Átalakított gázadagoló rendszer
25.01. Átalakított gázpedál
25.03. Döntött gázpedál
25.04. Kézi működtetésű gázpedál
25.05. Térddel működtetett gázpedál
25.06. Külső erő segítségével működtetett gázpedál
25.08. Bal oldali gázpedál
25.09. A gázpedál akadályozását vagy működésbe hozatalát megelőző megoldás
31. Pedál-átalakítások és pedálvédelem
31.01. Extra párhuzamos pedálok
31.02. Azonos (vagy közel azonos) magasságban elhelyezett pedálok
31.03. A nem lábbal működtetett gázpedál és fékpedál akadályozását vagy működésbe hozatalát megelőző
megoldás
31.04. Megemelt padló
32. Kombinált vészfékező és gázadagoló rendszerek
32.01. Egy kézzel működtetett kombinált gázadagoló és vészfékező rendszer
32.02. Külső erő segítségével működtetett kombinált gázadagoló és vészfékező rendszer
33. Kombinált vészfékező, gázadagoló és kormányrendszerek
33.01. Külső erő segítségével, egy kézzel működtetett kombinált vészfékező, gázadagoló és kormányrendszer
33.02. Külső erő segítségével, két kézzel működtetett kombinált vészfékező, gázadagoló és kormányrendszer
35. Átalakított kezelőgombok (világításkapcsoló, ablaktörlő/mosó, kürt, irányjelző stb.)
35.02. A kormánymű elengedése nélkül működtethető kezelőelemek
35.03. A kormánymű elengedése nélkül, bal kézzel működtethető kezelőelemek
35.04. A kormánymű elengedése nélkül, jobb kézzel működtethető kezelőelemek
35.05. A kormánymű és a gázadagoló és fékező szerkezetek elengedése nélkül működtethető kezelőelemek
40. Átalakított kormánymű
40.01. Maximum N erővel (például: »40.01(140N)«) működtethető kormány
40.05. Átalakított kormánykerék (nagyobb, vastagabb kormánykerék-rész, csökkentett átmérő stb.)
40.06. Módosított helyzetű kormánykerék
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40.09. Lábbal működtetett kormány
40.11. Segédeszköz a kormánykeréknél
40.14. Egy kézzel/karral működtetett alternatív átalakított kormányrendszer
40.15. Két kézzel/karral működtetett alternatív átalakított kormányrendszer
42. Átalakított visszapillantó eszközök
42.01. Átalakított visszapillantó eszköz
42.03. Az oldalirányú kitekintést lehetővé tevő belső kiegészítő eszköz
42.05. Holttér ellenőrzésére szolgáló eszköz
43. A vezetőülés helyzete
43.01. Normál kitekintési magasságban, a kormánykeréktől és a pedáloktól normál távolságban elhelyezett
vezetőülés
43.02. A test alakjához igazított vezetőülés
43.03. A megfelelő stabilitás érdekében oldaltámasszal ellátott vezetőülés
43.04. Kartámasszal ellátott vezetőülés
43.06. Biztonsági öv átalakítása
43.07. A megfelelő stabilitás érdekében támasszal ellátott biztonsági öv
44. Motorkerékpárok módosításai (alkód használata kötelező)
44.01. Közös kezelőszervvel működtetett első- és hátsó fék
44.02. Átalakított első fék
44.03. Átalakított hátsó fék
44.04. Átalakított gázkar
44.08. Olyan ülésmagasság, amely lehetővé teszi a vezető számára, hogy ülő testhelyzetben egyszerre mindkét
lábát letegye a földre, és a motorkerékpárt annak megállításakor és álló helyzetben egyensúlyozza.
44.09. Maximum N erővel (például: »44.09(140N)«) működtethető első fék
44.10. Maximum N erővel (például: »44.10(240N)«) működtethető hátsó fék
44.11. Átalakított lábtámasz
44.12. Átalakított fogantyú
45. Kizárólag oldalkocsis motorkerékpár
46. Csak triciklik
47. Kettőnél több kerékkel rendelkező járműre korlátozva, amely elindításához, megállításához és álló helyzetben
tartásához nem szükséges a vezető egyensúlyozása
50. Meghatározott járműre/alvázszámra (jármű azonosító szám, alvázszám) korlátozva
A további előírások céljából a 01–44 kóddal együtt használandó betűk:
a bal
b jobb
c kéz
d láb
e közép
f kar
g hüvelykujj
KORLÁTOZOTT VEZETÉSRE VONATKOZÓ KÓDOK
61. Nappali vezetésre korlátozott (például: egy órával a napkeltét követően, illetve egy órával a napnyugtát
megelőzően)
62. A jogosult lakóhelye körüli … km-es sugarú körön vagy városon/régión belüli vezetésre korlátozott
63. Utasok nélküli vezetés
64. Legfeljebb … km/h sebességű vezetésre korlátozott
65. Vezetés kizárólag a legalább egyenértékű kategóriájú járművekre vezetői engedéllyel rendelkező személy
jelenlétében
66. Pótkocsi nélkül
67. Autópályán a vezetés nem engedélyezett
68. Tilos az alkoholfogyasztás
69. Az EN 50436 szabvány szerinti alkoholszondás indításgátlóval felszerelt járművek vezetésére
korlátozva. A lejárat időpontjának feltüntetése opcionális (például »69« vagy »69(2016.1.1.)«)
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IGAZGATÁSI KÉRDÉSEK
70. A(z) … számú, … által kiállított engedély cseréje (harmadik ország esetében az EU/ENSZ megkülönböztető jel is;
például »70.0123456789.NL«)
71. A(z) … számú engedély másodpéldánya (harmadik ország esetében az EU/ENSZ megkülönböztető jel is;
például »71.987654321.HR«)
73. B kategóriájú, négykerekű gépi meghajtású járművekre korlátozva (B1)
78. Automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva
79. (…) A zárójelben megjelölt tulajdonságokkal rendelkező járművekre korlátozva az irányelv 13. cikkének
alkalmazásában.
79.01. Kétkerekű, oldalkocsis vagy oldalkocsi nélküli járművekre korlátozva
79.02. AM kategóriájú, háromkerekű vagy könnyű négykerekű járművekre korlátozva
79.03. Triciklire korlátozva
79.04. Tricikli és 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényére
korlátozva
79.05. A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárok
79.06. BE kategóriájú járművek, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja
a 3500 kg-ot
80. A kategóriájú motoros tricikli vezetésére jogosító engedéllyel rendelkező, 24 év alatti vezetőkre korlátozva
81. A kategóriájú motorkerékpár vezetésére jogosító engedéllyel rendelkező, 21 év alatti vezetőkre korlátozva
95. A 2003/59/EK irányelvben előírt szakmai alkalmassági kötelezettségnek megfelelő szakmai alkalmassági
bizonyítvánnyal (SZAB) rendelkező gépjárművezető, …-ig (például »95(01.01.12)«)
96. B kategóriájú járművek 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsival
összekapcsolva, feltéve, hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömege 3500 kg és
4250 kg között van
97. Nem vezethet olyan C1 kategóriájú járművet, amely a 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.
– 100 és 100 feletti kódok: 100 és 100 feletti kódok nemzeti kódok, amelyek csak az engedélyt kiállító tagállam
területén érvényesek.
Ha a kód az összes olyan kategóriára alkalmazandó, amelyre az engedélyt kiállították, a 9., 10. és 11. rovatokba is
nyomtatható;
100. Gépjárművezetésre egészségügyi szempontból alkalmatlan
101. 1. egészségügyi csoportban alkalmas
102. 2. egészségügyi csoportban alkalmas
104. Csoportos személyszállítást nem végezhet
105. Megkülönböztető jelzést használó járművet nem vezethet
110. Tartalék szemüveg tartása kötelező
111. Kétoldali visszapillantó tükör kötelező
181. Kezdő vezetői engedély minősítés meghosszabbítása
182. „A” korlátozott kategória
183. Nemzetközi kategóriától eltiltva
184. Járműfajtától eltiltva
185. „T” kategóriába tartozó mezőgazdasági vontató könnyű pótkocsival
186. „K” kategóriában meghatározott járműveken kívül lassú járművet és pótkocsiját is vezetheti
187. „T” kategóriába tartozó mezőgazdasági vontató pótkocsival
270. A Magyar Honvédség kezelésében lévő autóbusz vezetéséhez külön jogszabály alapján megszerzett vezetési
jogosultság, a 21. életév betöltését követően egyéb autóbuszok vezetésére is jogosít”
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2. melléklet a 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az R2. 13. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A lassú járműre és a lassú jármú pótkocsijára kiadott rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe
piros, három betűjelből és három számjegyből áll.”
2. Az R2. 13. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre kiadott rendszámtábla alapszíne sárga, karakterei és
a keret színe fekete, három betűjelből és három számjegyből, egyedileg előállított rendszámtábla használatának
engedélyezése esetén, legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos
számjegyből, együttesen 6 jelből áll.”
3. Az R2. 13. melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. A környezetkímélő gépkocsira kiadott rendszámtábla alapszíne világoszöld, karakterei és a keret színe fekete,
három betűjelből és három számjegyből, egyedileg előállított rendszámtábla használatának engedélyezése esetén,
legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen
6 jelből áll.”

3. melléklet a 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az R2. 19. melléklet V. Fejezet A) 8. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell:
Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén)
„a) az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről
szóló jegyzőkönyvet,”
2. Az R2. 19. melléklet VI. Fejezet A) 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell:
Csere, illetve új kategória megszerzése esetén)
„a) a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt vagy a 2. § 10. pont b) alpontjában meghatározott eljárásban
a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről
szóló jegyzőkönyvet,”
3. Az R2. 19. melléklet VI. Fejezet A) 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell:
Pótlás esetén)
„a) a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén
az erről szóló jegyzőkönyvet,”

A Kormány 468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés
a) pontjában, valamint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 145. § (1) bekezdés a) pontjában,
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a 30. § tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági
szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az értékpapírok fizikai megsemmisítése – égetéssel, bezúzással vagy ezekkel biztonságilag egyenértékű más
módszerrel – bizottság jelenlétében történik, a megsemmisítés megtörténtét pedig – a 8/A. §-ban foglalt esetkör
kivételével – közjegyző tanúsítja.
A bizottság tagjai:
a) a kibocsátó cégjegyzésre jogosult vagy írásban meghatalmazott képviselője;
b) a megsemmisítéssel megbízott szervezet képviselője;
c) a megsemmisítést végrehajtó szervezet képviselője;
d) az engedéllyel rendelkező letéti hely képviselője, ha a kibocsátó az értékpapírt vagy értékpapírszerű okiratot
letétben tartja.
(2) A megsemmisítési eljárásról a közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 144. § (1) bekezdése alapján
jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az alábbiakat:
a) a megsemmisített értékpapírok megnevezése, darabszáma, névértéke, sorozat- és sorszáma, névértékének
összesítése, a kibocsátó neve,
b) a megsemmisítés ideje és a megsemmisítés megrendelésének száma és kelte,
c) a megsemmisítési eljárásnál jelenlévők neve, beosztása,
d) a megsemmisítés helye és az alkalmazott technológiai eljárás,
e) a bizottság tagjainak hitelesítő aláírása,
f ) a megsemmisített értékpapírok ISIN azonosítója.”

2. A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír
letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai
és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés,
valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről
szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) és (2) bekezdésében az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi értéktári,
illetve központi szerződő fél tevékenységet” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi értéktári, illetve
központi szerződő fél tevékenységet” szöveg,
c)
3. § (3) és (4) bekezdésében az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi értéktári,
illetve központi szerződő fél tevékenységet” szöveg,
d)
8. § (1) bekezdésében az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi értéktári, illetve
központi szerződő fél tevékenységet” szöveg,
e)
10. § (2)–(4) bekezdésében az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi értéktári,
illetve központi szerződő fél tevékenységet” szöveg,
f)
10. § (5) bekezdésében az „Az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „A központi értéktári,
illetve központi szerződő fél tevékenységet” szöveg,
g)
11. § (1) és (2) bekezdésében az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi értéktári,
illetve központi szerződő fél tevékenységet” szöveg,
h)
12. §-ában az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi értéktári, illetve központi
szerződő fél tevékenységet” szöveg,
i)
Mellékletének 2. pontjában az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi értéktári,
illetve központi szerződő fél tevékenységet” szöveg,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

j)
k)
l)
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Mellékletének 6. pontjában az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi értéktári,
illetve központi szerződő fél tevékenységet” szöveg,
Mellékletének 8. pontjában az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi értéktári,
illetve központi szerződő fél tevékenységet” szöveg,
Mellékletének 12–14. pontjában az „az elszámolóházi tevékenységet” szövegrész helyébe az „a központi
értéktári, illetve központi szerződő fél tevékenységet” szöveg

lép.
3. §		
Hatályát veszti a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír
letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági
feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-a, 4–6. §-a és 9. § (5) bekezdése.

3. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól,
valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és
vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint
az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól
szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, akkor az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési
módok közül csak egyszerű átutalás vagy készpénzfizetés alkalmazható.
(2) A számla felett rendelkezni jogosult az ügyfélszámláról – törvény eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag
a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett
fizetési számlára kezdeményezhet átutalást.”

4. A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 4. és 5. §-sal egészül ki:
„4. § (1) A hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztótól kapott adatokat és információkat pontosan
továbbítja a hitelező részére a hitelképesség vizsgálat elvégzése érdekében.
(2) A hitelező egyértelműen meghatározza, hogy a hitelképesség vizsgálatához a fogyasztónak milyen adatokat
és igazolásokat kell benyújtania és milyen határidőn belül. Az információkérésnek arányosnak kell lennie,
a hitelképesség megfelelő vizsgálatához szükséges információkra kell korlátozódnia. Szükség esetén a hitelező
megkéri a fogyasztót az információk pontosítására.
(3) A hitelező tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy
a) a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásnak teljesnek és pontosnak kell lennie a hitelképesség vizsgálat
megfelelő elvégzése érdekében és
b) ha a fogyasztó nem bocsátja a hitelező rendelkezésére a hitelképesség vizsgálatához szükséges adatokat,
információkat és igazolásokat, akkor a hitelkérelem – ebből az okból is – elutasításra kerülhet.
5. § Jelzáloghitel esetén a hitelképesség vizsgálata során a hitelnyújtó figyelembe veszi a fogyasztó kiadásaira,
valamint egyéb pénzügyi és gazdasági körülményeire vonatkozó szükséges, elégséges és arányos információkat.
Az adatokat és az információkat a hitelező, hitelközvetítő, közvetítői alvállalkozó külső és belső forrásokból,
elsődlegesen a fogyasztótól szerzi be. Az információkat lehetőség szerint nyilvános adatbázisok segítségével
ellenőrizni kell.”
6. §		
Az R1. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Ez a rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK
és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 2014/17/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
7. §		
Az R1. 3. § (3) bekezdésében a „kézhez kapják” szövegrész helyébe az „írásban vagy elektronikus úton kézhez kapják”
szöveg lép.
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5. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése a következő 5–7. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. áthidaló hitel: futamidő nélküli vagy 12 hónapnál rövidebb futamidőre nyújtott jelzáloghitel, amelyet
a fogyasztó átmeneti megoldásként vesz igénybe, amíg egy másik finanszírozási formára nem vált, ide nem értve
a lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsönt;
6. ingatlanértékhez kötött tőketörlesztésű hitel: olyan hitelszerződés alapján folyósított kölcsön, amelynek esetében
a törlesztendő tőke alapja a tőketörlesztés vagy tőketörlesztések időpontjában érvényes ingatlanértéknek
a szerződés szerinti, százalékban meghatározott része;
7. feltételes kötelezettség vagy garancia: olyan hitelszerződésben vállalt kötelezettség, amely egy másik különálló, de
kapcsolódó ügylet garanciájaként szolgál, és az ingatlanfedezettel biztosított tőke lehívására csak akkor kerül sor, ha
a szerződésben meghatározott egy vagy több esemény bekövetkezik.”
9. §		
Az R2. 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés
és a lízingszerződés (a továbbiakban együtt: hitelszerződés) kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot,
díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező
vagy a lízingbe adó (a továbbiakban együtt: hitelező) számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét
a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelező előírja, ideértve különösen]
„e) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját – ide nem értve az ingatlan megvételével kapcsolatos díjakat –, valamint”
10. §

(1) Az R2. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)
„c) olyan határozatlan idejű hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek és
nem áthidaló hitel,
ca) a hitel futamidejét jelzáloghitel esetén az első lehívás időpontjától számított húsz évnek, más hitelszerződés
esetén egy évnek kell tekinteni és a tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozások megfizetését az utolsó részlettel
együtt teljesítettnek kell tekinteni,
cb) – ha a fogyasztó az első lehívás után egy hónappal kezdi el törleszteni a tőkét egyenlő havi részletekben vagy
a tőketartozást minden egyes fizetési időszakban egyetlen részletben teljes összegben vissza kell fizetni – a teljes
tőkeösszeg egymást követő lehívásait és visszafizetéseit a hitelnek a ca) alpontban meghatározott futamidejére
vonatkozóan kell figyelembe venni, vagy
cc) a kamatokat és más díjakat a lehívásoknak és visszafizetéseknek megfelelően és a hitelszerződésben foglaltak
szerint kell figyelembe venni;”
(2) Az R2. 4. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)
„f ) olyan hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, áthidaló hitelnek,
ingatlanértékhez kötött tőketörlesztésű hitelnek és nem tartozik a c) pont hatálya alá,
fa) – ha a tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg – a törlesztést a hitelszerződésben
meghatározott legkorábbi időpontban és a hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb összegben történő
megvalósulással kell figyelembe venni, vagy
fb) – ha a hitelszerződés megkötésének időpontja és az első lehívás időpontja nem ismert – az első lehívás
időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amelytől számítva a legrövidebb idő telik el a fogyasztó első
törlesztésének időpontjáig;”
(3) Az R2. 4. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)
„h) ha a hitel legmagasabb összegéről még nem állapodtak meg, azt jelzáloghitel és ingatlanlízing esetén
ötvenhárommillió forintnak, egyéb esetben négyszázhatvanezer forintnak kell tekinteni;”
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(4) Az R2. 4. § (2) bekezdése a következő l)–n) ponttal egészül ki:
(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)
„l) áthidaló hitel esetén a teljes hitelösszeget a teljes futamidőre lehívottnak kell tekinteni és a futamidőt – ha nem
ismert – 12 hónapnak kell tekinteni;
m) feltételes kötelezettség és garancia esetében a teljes hitelösszeget az alábbiak közül a korábbi időpontban egy
összegben lehívottnak kell tekinteni:
ma) a feltételes kötelezettség vagy garancia potenciális forrását képező, a hitelszerződésben meghatározott utolsó
lehetséges lehívási időpont, vagy
mb) megújuló hitelszerződés esetén a hitelszerződés megújítása előtti eredeti időszak vége;
n) ingatlanértékhez kötött tőketörlesztésű hitel esetén:
na) a fogyasztói törlesztések időpontjának a hitelszerződésben engedélyezett lehető legkésőbbi időpontokat kell
tekinteni,
nb) az ingatlanértékhez kötött tőketörlesztésű hitel fedezetéül szolgáló ingatlan értékének százalékban kifejezett
növekedését és a szerződésben esetlegesen említett inflációs rátát a hitelszerződés megkötésekor érvényes,
a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott aktuális inflációs cél és a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett
legutóbbi éves fogyasztói árindex közül a magasabb értéknek, illetve – ha ezek az értékek negatívak – nullának kell
tekinteni.”
11. §

(1) Az R2. 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben meghatározott képletet az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:)
„e) a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni;
ha a következő tizedeshelyen álló számjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor az azt megelőző tizedeshelyen álló
számjegyet eggyel növelni kell.”
(2) Az R2. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a különböző időpontok közötti, a számításokban használt időtartamok nem fejezhetők ki egész számú
hétben, hónapban, illetve évben, akkor azokat az egyik említett időegység egész számú többszörösének és
megfelelő számú napnak a kombinációjaként kell kifejezni. Napok használata esetén:
a) minden napot számolni kell, a hétvégéket és az ünnepnapokat is;
b) visszafelé kell számolni, először azonos időegységeket, majd napokat véve, az első lehívás napjáig;
c) a napokban kifejezett időszak hossza úgy kapható meg, hogy az első napot nem kell figyelembe venni, az utolsó
napot azonban igen, és azt úgy kell kifejezni években, hogy a napok számát el kell osztani a teljes év napjainak
számával (365 vagy 366 nappal), az utolsó naptól visszafelé számolva az előző év ugyanezen napjáig.”

12. §		
Az R2. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Deviza alapú hitel esetén, ha a folyósítás és a törlesztés is forintban történik, az 1. mellékletben meghatározott
képletnél a hitelező és a fogyasztó által teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni a hitelező által az adott
ügyletre alkalmazott,
a) a hitelszerződésben a hitelszerződés megkötését megelőző 30. napnál nem régebbi devizaárfolyam,
b) a kereskedelmi kommunikációban a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes devizaárfolyam
figyelembevételével.”
13. §		
Az R2. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kereskedelmi kommunikációban a THM-et legalább olyan feltűnően kell szerepeltetni, mint a kamatot és
értékét az alábbi feltételekkel nyújtott, egyenletes törlesztésű hitelre kell meghatározni:
a) a lakás-takarékpénztár által nyújtott hitelnél a hitel összege 1 millió forint, futamideje 5 év,
b) más hitelező által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 5 millió forint, futamideje 20 év,
c) hitelkártya és fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege 375 000 forint,
d) 1 millió forintos összeghatárig nyújtott – az a)–c) pontba nem tartozó – hitelnél a hitel összege 500 000 forint,
futamideje 3 év,
e) 1 millió forint feletti – az a)–c) pontba nem tartozó – hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 5 év.”
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14. §		
Az R2. 12. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU
irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
15. §		
Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
16. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
3. § (1) bekezdésében a „járulékos” szövegrész,
b)
3. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a 7. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel” szövegrész,
c)
7. § (2) bekezdése,
d)
10. § (1) bekezdése.

6. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem jogosult hallgatói hitelre az a hallgató,
a) akinek korábban kötött hitel- vagy kölcsönszerződése megszűnt és hallgatói hiteltartozása van, vagy
b) aki a 19. § (1) bekezdés f ) pontja szerint elengedett tartozással rendelkezik.”
18. §		
Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hallgatói hitel mindaddig nem folyósítható a hitelfelvevő részére, amíg a hitelfelvevőnek lejárt hallgatói
hiteltartozása áll fenn.”
19. §		
Az R3. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felsőoktatási intézmény a hallgatói hitel folyósításának jogszerűsége érdekében a hitelfelvevők hallgatói
jogviszonyával kapcsolatos adatokat a Diákhitel szervezet számára adja meg. A Diákhitel szervezet minden
tanulmányi hónapban – az első tanulmányi hónapban a folyósításra jogosult teljes hitelfelvevői körre, azt követően
pedig az új igénylést benyújtók, illetve az előző adategyeztetés keretében érdemlegesen vissza nem igazolt
hitelfelvevői körre – elektronikus adathordozó megküldése vagy közvetlen elektronikus kapcsolat útján megkeresi
a felsőoktatási intézményt annak érdekében, hogy a hallgatói hitelre jogosult hitelfelvevők hallgatói jogviszonya
fennállására és képzésére vonatkozó adatokat beszerezze. A felsőoktatási intézmény a Diákhitel szervezet által
megküldött adatokat köteles a nyilvántartásában tárolt adatokkal összevetni, ellenőrizni, és ennek eredményéről
a Diákhitel szervezetet elektronikus adathordozó megküldése vagy közvetlen elektronikus kapcsolat útján
tájékoztatni.”
20. §

(1) Az R3. 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hitelfelvevő – a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon – kérelmet nyújthat be
a Diákhitel szervezethez törlesztési kötelezettsége szüneteltetése iránt akkor is, ha egészségi állapota 60%-os
vagy kisebb mértékű, a (2) bekezdés b) pont szerinti pénzbeli ellátásokra azonban azért nem vált jogosulttá,
mert a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultságról szóló jogszabály alapján az ezen pénzbeli ellátásokhoz
szükséges időtartamban nem volt biztosított. Ebben az esetben a Diákhitel szervezet az egészségkárosodást igazoló
jogerős határozat időpontjától – de legfeljebb a kérelem benyújtása évének első napjától – a következő orvosi
felülvizsgálat időpontjáig biztosítja a törlesztési kötelezettség szüneteltetését.”
(2) Az R3. 16. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (2a) bekezdés szerinti kérelméhez a hitelfelvevő köteles csatolni másolatban azon határozatot, amellyel
a rehabilitációs hatóság a rehabilitációs ellátásra vagy rokkantsági ellátásra irányuló kérelmét kizárólag arra
hivatkozva utasította el, hogy a hitelfelvevő az ezen pénzbeli ellátások feltételeként meghatározott időtartamú
biztosítotti jogviszonnyal nem rendelkezett.”
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21. §		
Az R3. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A célzott kamattámogatás a törlesztési kötelezettség szüneteltetésével együtt a 16. § (2) bekezdés
a) pontjában meghatározott jogcímek első napjára visszamenőlegesen vehető igénybe, ha az nem korábbi időpont
a kérelem benyújtása évének első napjánál. Ha a meghatározott jogcím napja ennél korábbi időpont, a célzott
kamattámogatás a kérelem benyújtása évének első napjától vehető igénybe.”
22. §		
Az R3. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b), c) és f ) pontja szerinti megszűnési ok bekövetkezése esetén a hitelfelvevő teljes tartozása
– ideértve a már felmondott hitelszerződésből eredő követelést is – elengedésre kerül.”
23. §		
Az R3. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Diákhitel szervezet tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig tájékoztatja az államháztartásért felelős
minisztert a fennálló szabad és kötött felhasználású hallgatói hitelek számáról és állományáról, az igénybe vett
forrásokról és a törlesztések, valamint az állami kezesség érvényesítésének valószínűségéről.”
24. §		
Az R3. a következő 34/B. §-sal egészül ki:
„34/B. § A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 468/2015. (XII. 29.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 2.) megállapított 18. § (1a) bekezdésében foglaltakat a Mód R. 2.
hatálybalépésekor benyújtott de még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.”
25. §		
Az R3. 18. § (6) bekezdésében az „A (3)–(5) bekezdésben foglaltakat” szövegrész helyébe az „A (3) bekezdésben
foglaltakat” szöveg lép.
26. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
18. § (4) és (5) bekezdése,
b)
18. § (6) bekezdésében a „vagy (5)” és az „és (5)” szövegrész,
c)
a 18. § (7) bekezdésében az „és (5)” szövegrész,
d)
30. § (3) bekezdése.

7. A szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről szóló
363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
A szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről szóló 363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
[A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) szerinti szanálási eszközök, szanálási jogosultságok a szanálási
feladatkörében eljáró MNB általi egyenkénti vagy együttes alkalmazásához kapcsolódóan felmerült költségek közül
az MNB költségeket részletező számlája alapján a szanálás alatt álló intézménnyel szemben elszámolható:]
„i) a szanálási eszközök és szanálási jogosultságok alkalmazásához kapcsolódóan felmerült egyéb indokolt és igazolt
költség.”

8. Záró rendelkezések
28. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.
(2) A 2. alcím 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 4. és 5. alcím 2016. március 21-én lép hatályba.

29. §		
E rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU
irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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30. §

(1) A többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről szóló 44/2015.
(III. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése
a)
az „e rendeletben meghatározott” szövegrész helyett az „e rendeletben meghatározott felelősségbiztosítási
szerződésre vonatkozó” szöveggel,
b)
a „szerződésekre is alkalmazni kell” szövegrész helyett a „szerződések esetén az e rendelet hatálybalépését
követő legkésőbb egy éven belül kell alkalmazni” szöveggel
lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba a többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről
szóló 44/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az R2. 1. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. Az egyenlet átírható egy egységes összeg és a pénzáramlás fogalmának felhasználásával (Ak), amely lehet pozitív
vagy negatív, más szóval megfizetett vagy megkapott az 1 és n közötti, években kifejezett időszak során, azaz:

	
  

ahol „S” a pénzáramlás jelenlegi egyenlege. A kétirányú pénzáramlás egyenlősége esetén ennek értéke nulla.”

A Kormány 469/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek
hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (3) és
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az NMH európai uniós finanszírozású pályázataiból és projektjeiből beszerzett tárgyi eszközeihez – ide nem
értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket, ingatlanokat – kapcsolódó, a KEF által átvett vagyonkezelői
jogok és kötelezettségek – a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – az európai uniós finanszírozású
projektek fenntartási kötelezettségét ellátó költségvetési szervet illetik meg az MNV Zrt.-vel külön megkötendő
vagyonkezelési szerződés alapján.
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(4) Az NMH európai uniós finanszírozású pályázataiból és projektjeiből beszerzett informatikai-telekommunikációs
eszközeihez – ide nem értve a munkavégzéshez szükséges szakmai rendszereket, adatbázisokat – kapcsolódó,
a NISZ Zrt. által átvett vagyonkezelői jogok és kötelezettségek – a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel –
az európai uniós finanszírozású projektek fenntartási kötelezettségét ellátó költségvetési szervet illetik meg az
MNV Zrt.-vel külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.”
(2) A Korm. rendelet 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az európai uniós finanszírozású projektek fenntartási kötelezettségét ellátó költségvetési szerv
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a (3) bekezdésben meghatározott tárgyi
eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogokat és kötelezettségeket a KEF, a (4) bekezdésben meghatározott
informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogokat és kötelezettségeket a NISZ Zrt.
gyakorolja és teljesíti.”
2. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és
gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1)–(3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997.
(XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.) 1/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott fogalom, kivéve a csekket;”
(2) Az Ebr. 1/A. §-a a következő e)–g) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) csoport: olyan vállalkozások összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalatai és mindazon
vállalkozások alkotnak, amelyekben az anyavállalat vagy leányvállalata ellenőrző befolyással vagy részesedési
viszonnyal rendelkezik, ideértve az alcsoportot is;
f ) ellenőrző befolyás: a Hpt.-ben meghatározott fogalom;
g) részesedési viszony: a Hpt.-ben meghatározott fogalom.”

2. §

(1) Az Ebr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénztár a befektetési üzletmenet tárgyévre vonatkozó elgondolásait és céljait köteles pénzügyi tervében
rögzíteni. Ha a pénztár által befektethető vagyon (fedezeti, működési, likviditási alap tartalékának összege)
3 egymást követő negyedéven keresztül meghaladja az egymilliárd forintot, a pénztár igazgatótanácsa köteles
befektetési politikát készíteni és azt az elfogadást követő 15 napon belül az alapszabályban meghatározott módon
a tagokkal megismertetni és a pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szervnek (a továbbiakban: Felügyelet)
megküldeni.”
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(2) Az Ebr. 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a legutolsó nyilvánosságra hozatalt követően a befektetési politika megváltozik, a pénztár köteles
a döntés meghozatalát követő 15 napon belül ezt a változást az alapszabályban meghatározott módon a tagokkal
ismertetni, és egyidejűleg a Felügyelet részére megküldeni.
(4) A befektetési politika kötelező tartalmi elemei a következők:
a) a pénztári vagyon befektetésének célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és
pénztári érdekek, ingatlanbefektetéssel rendelkező pénztár esetén az ingatlanokkal kapcsolatos pénztári stratégia
meghatározása,
b) a befektetési politika meghatározásának, teljesülése értékelésének és módosításának feltételei (ideértve az ehhez
kapcsolódó jogosultságokat és felelősséget),
c) a befektetési tevékenység végrehajtásában a pénztár tisztségviselői, alkalmazottai és szolgáltatói – beleértve
a vagyonkezelőt (vagyonkezelőket) és a letétkezelőt – közötti feladatmegosztás alapelveinek meghatározása,
az ezzel kapcsolatos folyamatos ellenőrzés, valamint a szükségessé váló beavatkozás általános érvényű módja és
feltételei,
d) a pénztár befektetéssel foglalkozó alkalmazottai, a letétkezelő, a vagyonkezelő (vagyonkezelők) kiválasztásának,
tevékenysége értékelésének, díjazásának az a) pontban foglaltakhoz igazodó irányelvei.”
3. §		
Az Ebr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A pénztár befektetései között ugyanazon kibocsátó különböző értékpapírjainak együttes részaránya
– az állampapírok és az olyan értékpapírok kivételével, amelyekben foglalt kötelezettség teljesítéséhez az állam
készfizető kezességet vállal – nem haladhatja meg az összes pénztári eszköz 10%-át.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) az egy hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számla, az ott elhelyezett betétek, valamint az ugyanazon hitelintézet
által kibocsátott, forgalomba hozott értékpapírok együttes értéke nem haladhatja meg a befektetett pénztári
eszközök 20%-át;
b) egy csoporthoz tartozó hitelintézeteknél vezetett pénzforgalmi számla, az azoknál elhelyezett betétek, valamint
az ugyanazon csoporthoz tartozó szervezetek által kibocsátott, forgalomba hozott értékpapírok együttes értéke
nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 20%-át.
(3) A pénztár a tárgyévet megelőző év negyedéves jelentései alapján számított havi átlagos pénztári szolgáltatások
értékét legfeljebb 20%-kal meghaladó összeget tarthat a pénzforgalmi számlán.”

4. §		
Az Ebr. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § (1) A letétkezelőnek a fedezeti alap eszközeit a pénztár többi eszközétől elkülönítve kell kimutatnia.
(2) A pénztárnak az eszközök megvásárlásakor, illetve legalább a tárgyhó utolsó napjára vonatkozóan tájékoztatnia
kell a letétkezelőt arról, hogy melyik eszközöket rendeli a fedezeti alap portfóliójához. Amennyiben a pénztár
házipénztára, valamely bankszámlája vagy lekötött betéte több alap között van megosztva, közölnie kell
a letétkezelővel, hogy ezekből mekkora állomány tartozik a fedezeti alaphoz. A pénztárnak olyan naprakész
analitikus nyilvántartást kell vezetnie, amelyből – a függő tételek figyelmen kívül hagyásával – munkanaponként
egyértelműen megállapítható, hogy az egyes eszközök melyik alaphoz tartoznak.
(3) A pénztár könyvvizsgálója a pénztár eszközeit tartalmazó negyedév végi letétkezelői nyilvántartást köteles
összevetni a pénztár analitikus nyilvántartásaival. Az egyezőség vizsgálata a befektetési instrumentumok
darabszámára és névértékére vonatkozik. Egyezőség hiányában a könyvvizsgáló köteles a pénztárat és
a Felügyeletet az eltérésről az érintett befektetési eszközök megjelölésével – egyidejűleg – írásban tájékoztatni.”
5. §		
Az Ebr. a 24/L. §-t követően a következő 24/M. §-sal és alcímmel egészül ki:

„Az egészségpénztári és önsegélyező pénztári szolgáltatások kifizetésének határideje
24/M. § Az egészségpénztár által nyújtható szolgáltatások tag részére történő elszámolását és kifizetését a pénztár
a jogosultság igazolását követő 15 munkanapon belül, az önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások
esetében 25 munkanapon belül köteles elvégezni, amennyiben rendelkezésre áll a kifizetéshez szükséges összeg
a tag egyéni számláján, vagy közösségi szolgáltatás esetén az adott szolgáltatáshoz tartozó tartalékban.”
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6. §
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(1) Az Ebr. 4. § (3) bekezdésében a „pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szervet (a továbbiakban: Felügyelet)”
szövegrész helyébe a „Felügyeletet” szöveg lép.
(2) Az Ebr. 1. számú melléklet 1. pont c) alpontjában a „lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán
lekötött” szövegrész helyébe a „betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán elhelyezett” szöveg lép.

7. §		
Hatályát veszti
a)
az Ebr. 8. §-ában az „és 7. §-ban” szövegrész,
b)
az Ebr. 23. § (1)–(3) bekezdése.

2. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.) Általános rendelkezések alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet alkalmazásában:
a) csoport: olyan vállalkozások összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalatai és mindazon vállalkozások
alkotnak, amelyekben az anyavállalat vagy leányvállalata ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal
rendelkezik, ideértve az alcsoportot is;
b) ellenőrző befolyás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben
(a továbbiakban: Hpt.) meghatározott fogalom;
c) célarány: az eszközcsoportok célarányán a pénztár által meghatározott – a minimum-maximum arányok – közötti
értéket kell érteni, ami a portfólió összetételének kívánatos arányait jelenti, ahol a célaránynak összhangban kell
lennie a portfólióra megállapított referencia indexszel;
d) részesedési viszony: a Hpt.-ben meghatározott fogalom.”
9. §

(1) Az Öbr. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A letétkezelőnek a fedezeti alap eszközeit a pénztár többi eszközétől elkülönítve kell kimutatnia. A pénztár
a pénztári eszközök piaci értékének és az elszámolóegységek árfolyamának a meghatározásához szükséges
adatokról (többek között az ingatlanokról, árukról, házipénztár és a bankszámlák egyenlegéről, a tagi kölcsönökről,
úton lévő pénzeszközökről, bankbetétek és azok kamatáról, vagyonkezelési díjról és annak számításáról, portfóliók
közötti átvezetésekről) és az azokban bekövetkezett változásokról a tárgynapot követő első munkanapon teljes
körűen tájékoztatja a letétkezelőt. A tájékoztatás a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségekre nem
vonatkozik.”
(2) Az Öbr. 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A pénztárnak az eszközök megvásárlásakor, illetve legalább a tárgyhó utolsó napjára vonatkozóan
tájékoztatnia kell a letétkezelőt arról, hogy melyik eszközöket rendeli az egyes tartalékokhoz, ezen belül a fedezeti
alap portfóliójához. Amennyiben a pénztár házipénztára, valamely bankszámlája vagy lekötött betéte több tartalék
között van megosztva, közölnie kell a letétkezelővel, hogy ezekből mekkora állomány tartozik a fedezeti tartalékhoz.
A pénztárnak olyan naprakész analitikus nyilvántartást kell vezetnie, amelyből munkanaponként egyértelműen
megállapítható, hogy az egyes eszközök melyik tartalékhoz tartoznak.”
(3) Az Öbr. 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A pénztár könyvvizsgálója a pénztár eszközeit tartalmazó negyedév végi letétkezelői nyilvántartást köteles
összevetni a pénztár analitikus nyilvántartásaival. Az egyezőség vizsgálata a befektetési instrumentumok piaci
értékére, darabszámára és névértékére vonatkozik. Egyezőség hiányában a könyvvizsgáló köteles a pénztárat és
a Felügyeletet az eltérésről az érintett befektetési eszközök megjelölésével – egyidejűleg – írásban tájékoztatni.”

10. §		
Az Öbr. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztár a vagyonkezelést abban az esetben végezheti vagyonkezelő megbízása nélkül önállóan, ha)
„c) a vagyonkezelési tevékenység irányítására olyan értékpapír-forgalmazásra jogosító szakmai vizsgával rendelkező
– egymilliárd forintnál nagyobb saját kezelésű befektetett eszközök esetében vele munkaviszonyban álló –
személyt (személyeket) alkalmaz, aki (akik) szakirányú felsőfokú végzettséggel (egyetemen vagy főiskolán szerzett
jogi, államigazgatási, közgazdasági vagy pénzügyi diploma, oklevél) és legalább 3 év pénztári vagyonkezelési,
portfoliókezelési gyakorlattal rendelkezik.”
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11. §

(1) Az Öbr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénztár befektetési politikáját az igazgatótanács alakítja ki és fogadja el. A befektetési politika kötelező
tartalmi elemei a következők:
a) a pénztári vagyon – ideértve saját járadékot folyósító pénztár esetén a szolgáltatási tartalékot is − befektetésének
célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári érdekek, ingatlanbefektetéssel
rendelkező pénztár esetén az ingatlanokkal kapcsolatos pénztári stratégia meghatározása,
b) a pénztár kockázatvállaló képessége, valamint a pénztár meglévő, illetve várható kötelezettségei alakulása
alapján – választható portfóliós rendszer esetében portfóliónként – meghatározott befektetési stratégiai
eszközallokáció (cél-, minimum és maximum arányok) és a megcélzott hozamok mutatói (referencia indexek),
amelyek súlya a portfóliónkénti összesített referencia indexeken belül meg kell, hogy egyezzen azon
eszközcsoportok célarányaival, amelyekhez hozzárendelték azokat; abszolút hozamra törekvő portfóliók esetén
a célarányok feltüntetése nem kötelező tartalmi elem,
c) a befektetési politika meghatározásának, teljesülése értékelésének és módosításának feltételei (ideértve az ehhez
kapcsolódó jogosultságokat és felelősséget),
d) a befektetési tevékenység végrehajtásában a pénztár tisztségviselői, alkalmazottai és szolgáltatói – beleértve
a vagyonkezelőt (vagyonkezelőket) és a letétkezelőt – közötti feladatmegosztás alapelveinek meghatározása,
az ezzel kapcsolatos folyamatos ellenőrzés, valamint a szükségessé váló beavatkozás általános érvényű módja és
feltételei,
e) a pénztár befektetéssel foglalkozó alkalmazottai, a letétkezelő, a vagyonkezelő (vagyonkezelők) kiválasztásának,
tevékenysége értékelésének, díjazásának az a) pontban foglaltakhoz igazodó irányelvei.”
(2) Az Öbr. 16. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A vagyonkezelési irányelvek esetében referencia index alatt értendő a kezelt portfólió jellemző összetételét
tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása
összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti, az adott portfólióval kapcsolatos pénzáramlást figyelembe
vevő vagyonkezelői hozamrátával. A vagyonkezelési irányelvekben foglalt referencia indexeknek összességében
összhangban kell állniuk a pénztárszintű befektetési politika referencia indexével.
(7) A befektetési politikát a pénztár a tevékenységi engedély hatálybalépését követő 180 napon belül egy
alkalommal köteles – az annak elfogadását követő 15 napon belül − a Felügyelethez benyújtani. A pénztár
ugyancsak köteles az alapszabálynak − a saját járadékszolgáltatás lehetőségét tartalmazó – módosítását követő
15 napon belül, a szolgáltatási tartalék eszközeinek befektetésére vonatkozó rendelkezésekkel kiegészített
befektetési politikát a Felügyelet részére megküldeni. A Felügyelet megvizsgálja, hogy a benyújtott befektetési
politika megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.”
(3) Az Öbr. 16. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A pénztár aktuális befektetési politikáját
a) a pénztárba belépni kívánó magánszeméllyel meg kell ismertetni,
b) a pénztártaggal kérésére, a pénztár alapszabályában szabályozott módon ismertetni kell, és
c) a (8) bekezdés szerinti döntést követő 8 munkanapon belül a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen
közzé kell tenni.”

12. §		
Az Öbr. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pénztárnak a fedezeti tartalék tárgyévre vonatkozó bruttó, illetve nettó pénztári hozamrátáját,
referenciahozamát, illetve a fedezeti tartaléknak az elmúlt tíz és tizenöt naptári év – 25. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint számított – átlagos hozamrátáját, referenciahozamát a tárgyévet követő év február 28-áig a Felügyeletnek
be kell jelentenie és azt a Felügyelet március 15-éig a honlapján közzéteszi. A közzététel során a Felügyelet jelzi,
hogy a tíz és tizenöt éves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt mutatja. Választható portfóliós rendszer
működtetése esetén a választható portfóliókra vonatkozó bruttó, illetve nettó hozamrátákat, referenciahozamokat
és a portfóliók fordulónapi záró piaci értékét kell jelenteni a Felügyelet részére. A Felügyeletnek jelentett
referenciahozamoknál fel kell tüntetni, hogy azok pénz- és tőkepiaci indexen (indexeken) vagy abszolút
hozammutatón alapulnak-e. Amennyiben a pénztár alapítási időpontja miatt a fenti időszakra a hozamráta
nem értelmezhető, akkor a pénztár alapítási éve óta eltelt teljes naptári évek fenti módszerrel számított átlagos
hozamrátáját kell megjelentetni annak feltüntetésével, hogy az mely időszak adataiból került számításra.”
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13. §

(1) Az Öbr. 25. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztár minden évben, legkésőbb a pénzügyi évet követő év június 30-áig köteles nyilvánosságra hozni:)
„c) a pénztár fedezeti tartalékának a tárgyévi és az azt megelőző kilenc és tizennégy év éves nettó és bruttó
hozamrátáját a 4. számú mellékletben leírt módszerrel számítva, összehasonlítható szerkezetben, valamint
a referenciaindex ugyanazon időszakra vonatkozó éves hozamrátáját, választható portfóliós rendszer működtetése
esetén a választható portfóliókra vonatkozó bruttó és nettó hozamrátákat, referencia-hozamrátákat kell
nyilvánosságra hozni, megjelölve az egyes portfóliókba befektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értékét is,”
(2) Az Öbr. 25. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztár minden évben, legkésőbb a pénzügyi évet követő év június 30-áig köteles nyilvánosságra hozni:)
„f ) a tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti
– választható portfóliós rendszerben választható portfóliónkénti – megengedett minimális és maximális
százalékos megoszlást, valamint az eszközök pénztár által meghatározott stratégiai összetételét (célarányt) és
a referenciaindexet.”
(3) Az Öbr. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pénztár fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény 2. § e) pontja szerinti kereskedelmi kommunikációja csak a tíz és tizenöt naptári év átlagos
hozamrátáját és a pénztár ezen rendelet alapján számított tárgyévi hozamrátáját tartalmazhatja. Ha a pénztár
kereskedelmi kommunikációja a hozam mértékére hivatkozást tartalmaz, akkor az elmúlt tíz és tizenöt naptári
év átlagos hozamrátáját is fel kell tüntetni a többi hozamrátával azonos méretben. Átlagos hozamrátaként
– a nyilvánosságra hozatalt megelőző – tíz és tizenöt teljes naptári évre vonatkozó, hivatalosan közzétett fedezeti
tartalék szintű nettó éves hozamráta mértani átlagát kell meghatározni.”
(4) Az Öbr. 25. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha az adott pénztár alapítási időpontja miatt a tíz, illetve tizenöt teljes naptári évre vonatkozó átlagos nettó
hozamráta nem értelmezhető, akkor a pénztár alapítási éve óta eltelt teljes naptári évek (3) bekezdés szerinti
módszerrel számított átlagos nettó hozamrátáját kell megjelentetni annak feltüntetésével, hogy az mely időszak
adataiból került számításra. Ha a pénztár a nettó hozamrátáját más, előre kiválasztott pénztárakkal, csoporttal
kívánja összevetni, az összehasonlításnál a kiválasztott pénztárakra, csoportra is be kell mutatni az elmúlt tíz,
tizenöt év (3) bekezdés szerint számított átlagos nettó hozamrátáját. Csoporttal való összehasonlítás esetében
a nyilvánosságra hozatal során a csoport kiválasztási elvét is meg kell határozni. Választható portfóliós rendszer
működtetése esetén az egyes portfóliókra vonatkozó, e bekezdésben meghatározott átlagos nettó hozamrátákat
kell közölni, a többi hozamrátával azonos méretben, feltüntetve a fedezeti tartalék záró piaci értékének egyes
portfóliók közötti megoszlási arányát is a hozamráták vonatkozási időszakának utolsó napján. Ha – a választható
portfóliós rendszer indulási időpontjából adódóan – a tíz, illetve tizenöt éves nettó hozamráta számításához
a portfóliónkénti hozamráta nem értelmezhető, akkor az indulás előtti évekre vonatkozóan az átlagos nettó
hozamráta számításához – minden portfólió tekintetében – a fedezeti tartalék szintű nettó hozamrátát kell
alkalmazni.
(5) A pénztár által nyilvánosságra hozandó adatokat a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen kell
nyilvánosságra hozni.
(6) Amennyiben a legutolsó nyilvánosságra hozatalt követően a befektetési politika megváltozik, a pénztár köteles
a döntés meghozatalát követő 30 napon belül ezt a változást az alapszabályban meghatározott módon a tagokkal
ismertetni, és a befektetési politikát egyidejűleg a Felügyelet részére megküldeni.
(7) A tagjai számára választható befektetési portfóliót kínáló pénztár köteles portfóliónként nyilvánosságra hozni
az (1) bekezdés c), d) és e) pontjaiban meghatározott adatokat.”

14. §

(1) Az Öbr. 30. § (2) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(A pénztártagnak küldött számlaértesítőnek, amennyiben a pénztár nem működtet elszámolóegységen alapuló
nyilvántartási rendszert, legalább tartalmaznia kell a következőket:)
„v) amennyiben a tag 5 éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, a nyugdíjba vonuláskor
a tagdíjfizetés és a szolgáltatások igénybevételének alapszabály szerint lehetséges eseteiről, és a tájékoztatás
időpontjában a tag részére várhatóan folyósítandó, az Öpt. 47. § (6b) bekezdése szerinti, 5 éves határozott tartamú,
havi gyakorisággal folyósított saját járadék nagyságáról.”
(2) Az Öbr. 30. § (3) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(A pénztártagnak küldött számlaértesítőnek, amennyiben a pénztár elszámolóegységen alapuló nyilvántartási rendszert
működtet, legalább tartalmaznia kell a következőket:)
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„u) amennyiben a tag 5 éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, a nyugdíjba vonuláskor
a tagdíjfizetés és a szolgáltatások igénybevételének alapszabály szerint lehetséges eseteiről, és a tájékoztatás
időpontjában a tag részére várhatóan folyósítandó, az Öpt. 47. § (6b) bekezdése szerinti, 5 éves határozott tartamú,
havi gyakorisággal folyósított saját járadék nagyságáról.”
(3) Az Öbr. 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Öpt. 47. § (6i) bekezdése szerinti pénztárak mentesülnek a (2) bekezdés v) pontjában és a (3) bekezdés
u) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettség alól, amennyiben a pénztár az Öpt. 47. § (6b) bekezdése szerinti saját
járadékot nem kínál a tagjai részére.”
15. §

(1) Az Öbr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Öbr. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Öbr. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

16. §		
Az Öbr.
a)
11. § (1) bekezdésében a „hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(a továbbiakban: Hpt.)” szövegrész helyébe a „Hpt.” szöveg,
b)
15. § (3) bekezdésében az „5 milliárd” szövegrész helyébe az „1 milliárd” szöveg,
c)
1. számú melléklet 1. pont c) alpontjában a „lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán
lekötött” szövegrész helyébe a „betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán elhelyezett” szöveg
lép.
17. §		
Hatályát veszti
a)
az Öbr. 25. § (1) bekezdés d) és e) pontjában a „teljes vagyonának” szövegrész,
b)
az Öbr. 33. § (1), (3) és (4) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
18. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) A pénztáraknak az e rendelet 2. §-ának előírásaiból következő alapszabály módosítási kötelezettségnek 2016. május
31-ig kell megfelelniük azzal, hogy az önkéntes pénztár befektetési politikáját a saját honlapon a rendelet
hatálybalépését követő 30 napon belül a pénztári tagság számára elérhetővé kell tenni.
(3) A pénztáraknak az e rendelet 4. § és 9. §-aiban meghatározott előírásoknak a pénztáraknak a rendelet
hatálybalépéstől számított 30 napon belül kell eleget tenniük.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Öbr. 2. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Egy hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számla, az ott elhelyezett betétek, valamint az ugyanazon hitelintézet
által kibocsátott, forgalomba hozott értékpapírok együttes értéke nem haladhatja meg a befektetett pénztári
eszközök 20%-át. Egy csoporthoz tartozó hitelintézeteknél vezetett pénzforgalmi számla, az azoknál elhelyezett
lekötött betétek, valamint az ugyanazon csoporthoz tartozó szervezetek által kibocsátott, forgalomba hozott
értékpapírok együttes értéke nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 20%-át.”

2. melléklet a 470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az Öbr. 3. számú melléklet I. rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A pénztár – amennyiben azt bármilyen tény, körülmény, információ szükségessé teszi –, az óvatosság számviteli
elvének érvényesítése érdekében, külön indokolással eltérhet a II. fejezetben leírt értékelési eljárásoktól és javaslatot
tehet a letétkezelő számára az általános értékelési szabályoktól eltérő értékelés alapján meghatározott, alacsonyabb
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értékre is. Az indokolásnak utalnia kell arra, hogy az adott eszköz értékelésénél miért szükséges eltérni a letétkezelő
által alkalmazott értékelési szabályoktól és az a jogszabály mely értékelési szabályától való eltérést jelenti.
A javaslat elkészítése a pénztár felelőssége, melyet a pénztár igazgatótanácsának is jóvá kell hagynia. A letétkezelő
az alacsonyabb értéket akkor fogadhatja el, ha azt a pénztár vezetésének előterjesztése és az igazgatótanács
jóváhagyása után a könyvvizsgáló – a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alkalmazása alapján kiadott
jelentésében – véleményezte. Az eltérő érték elfogadása és alkalmazása – a könyvvizsgáló a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardok alkalmazása alapján kiadott véleménye alapján – a letétkezelő számára kötelező.”
2. Öbr. 3. számú melléklet II. rész 4. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:)
„d) ha tőzsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak – az elsődleges forgalmazói rendszerbe
bevezetett állampapírokat kivéve – nincsen 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor a piaci érték meghatározása
az értékpapír jellemző, tőzsdén kívüli piacának valamely adatszolgáltatója által közölt és a fordulónapig közzétett
utolsó, nettó átlagár és a fordulónapig felhalmozott kamat felhasználásával történik, ha ez az adat nem régebbi
30 napnál. A tőzsdén kívüli kereskedelem szerint regisztrált árfolyamok 30 napos érvényessége a közzétételben
megjelölt vonatkozási időszak utolsó napjától számítandó akkor is, ha az nem munkanapra esik. Ugyanezen
módszert kell alkalmazni a tőzsdére be nem vezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.”

3. melléklet a 470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az Öbr. 4. számú melléklet A. A pénztárak hozamrátáinak, referenciaindex hozamainak számítása című rész 1. pont
a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztár hozamrátái:)
„a) A fedezeti tartalékra vonatkozó időszakos (negyedéves, éves) bruttó, illetve nettó hozamrátát az alábbi idősúlyos
módszer alapján kell számítani:
R = (1+r1)x(1+r2)x...x(1+rt)–1
R = a fedezeti portfólió időszakos hozama
r1 = a fedezeti portfólió napi hozama
ahol:

illetve ahol:
rt = a t. napi idősúlyozású hozam
Pt = a fedezeti tartalék t. napi záró bruttó, illetve nettó piaci értéke
CFt = t. napi pénzmozgás, azaz a nem vagyonkezeléshez kapcsolódó be, illetve kifizetés (előjeles) nettó értéke”
2. Az Öbr. 4. számú melléklet B. Napi eszközértékelésre nem kötelezett pénztárak esetében alkalmazható további
hozamráta, referenciaindex hozam számítási mód című rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A fedezeti tartalék bruttó, illetve nettó hozamrátái:
a) A fedezeti tartalék negyedéves bruttó, illetve nettó hozamrátája

ahol:
MVt = a fedezeti tartalék eszközeinek bruttó, illetve nettó piaci értéke a tárgynegyedév utolsó napján (ideértve
az értékelési különbözetet),
MVt-1 = a fedezeti tartalék eszközeinek bruttó, illetve nettó piaci értéke a tárgynegyedévet megelőző negyedév
utolsó napján (ideértve az értékelési különbözetet),
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n = a fedezeti tartalékba/ból a negyedévben történt be-, illetve kifizetések száma,
CFi = a negyedév alatti nem a vagyonkezeléshez kapcsolódó i-edik be-, illetve kifizetés (előjeles) nettó értéke
Ni = az i-edik be-, illetve kifizetés napjától a részidőszak végéig hátralévő teljes napok száma,
P = a részidőszak napjainak száma.
A képlet alkalmazása során minden esetben a negyedév naptári napjainak számával kell számolni.
b) A fedezeti tartalék éves hozamrátája
R = (1+r1) x (1+r2) x (1+r3) x (1+r4)–1
ahol r1, r2, r3 és r4 a fedezeti tartaléknak az évet alkotó négy negyedévre vonatkozó (nettó vagy bruttó) negyedéves
hozamrátájának értéke (attól függően, hogy nettó vagy bruttó éves hozamrátáról van szó).
c) A bruttó hozamrátát a kereskedési költségek (jutalékok) levonása után kell számítani.
d) A nettó, illetve bruttó hozamráta közötti különbségként az adott időszakra vonatkozó befektetési vagyonarányos
költségeket üzemgazdasági szemléletben kell figyelembe venni.
e) Választható portfoliós rendszerben az egyes portfoliókra számított hozamrátát az a)–d) pontok szerinti
módszerrel kell kiszámítani.”

A Kormány 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi
vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés h) és i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:
1. §		
A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi
vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Ha az adós, adóstárs vagy az egyéb kötelezett a lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervnél áll
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban és a munkaköre szerint a természetes személyek adósságrendezésével
összefüggő feladatokat lát el, a CsSz területi szerv helyett a CsSz központi szerve másik CsSz területi szervet
jelöl ki. A kijelölés kézhezvételét követően a CsSz területi szerv haladéktalanul továbbítja az adósságrendezés
kezdeményezésére vonatkozó dokumentumokat a kijelölt CsSz területi szervhez, és erről értesíti az adóst,
az adóstársat, az egyéb kötelezettet és a főhitelezőt.”
2. §		
A Korm. rendelet a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

„1/A. Általános rendelkezések
6/A. § (1) Ahol e rendelet valamely kötelezettség haladéktalan teljesítését írja elő, ennek a kötelezettségnek
legkésőbb 3 munkanapon belül kell eleget tenni.
(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, e rendelet alkalmazásában az adós alatt az Are. tv. 5. § 5. pontjában
meghatározott adóstársat is érteni kell.”
3. §		
A Korm. rendelet II. fejezete a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Az adósságrendezés kezdeményezésének a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervénél
történő benyújtásával összefüggő feladatok
9/A. § Ha az adós a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét nem a lakóhelye szerint
illetékes CsSz területi szervnél nyújtja be, akkor a CsSz területi szerv az adós értesítése mellett haladéktalanul
intézkedik az ügy áttétele iránt az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervhez. Ha az adós és az adóstárs
lakóhelye nem ugyanannak a területi szervnek az illetékességi területén van, az ügyet az adós lakóhelye szerint
illetékes CsSz területi szervhez kell áttenni.
9/B. § (1) A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó dokumentumok
átvételéről az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szerv – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –
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a dokumentumok személyes benyújtásakor a dokumentumok átvételét igazoló elismervényt ad az adósnak,
ha az adós nyilatkozik arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott be párhuzamosan
kérelmet a főhitelezőnél. Ha a CsSz területi szerv a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének
benyújtására vonatkozó dokumentumokat postai úton kapta meg az adóstól, haladéktalanul nyilatkoztatja az adóst,
hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott-e be párhuzamosan kérelmet a főhitelezőnél.
A nyilatkozat beérkezéséig a CsSz területi szerve a dokumentumok átvételét függőben tartja, nemleges nyilatkozat
esetén az átvételi elismervényt az adósnak megküldi. Ha az adós úgy nyilatkozik, hogy az adósságrendezés
kezdeményezése iránt kérelmet nyújtott be a főhitelezőnél is, a CsSz területi szerv a dokumentumokat erre történő
hivatkozással továbbküldi a főhitelezőnek, és erről értesíti az adóst.
(2) Ha az adós a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmet főhitelezőnél nem nyújtott
be vagy nincs főhitelezője, vagy a pénzügyi intézmény az adós nyilatkozata hiányában az adósságrendezés
kezdeményezése iránti dokumentumokat nem fogadta be és a dokumentumokat a CsSz területi szervéhez
továbbította, és az illetékes CsSz területi szerv a dokumentumok előzetes áttekintése alapján észleli, hogy az adós
az Are. tv. 7–9. § vagy 104–104/A. §-ában foglalt feltételek alapján nyilvánvalóan nem jogosult az adósságrendezési
eljárás kezdeményezésére, legkésőbb a kérelem átvételétől számított 8 napon belül – az adósságrendezés iránti
kérelem bíróság általi elutasításának joghatásaira történő figyelemfelhívással – nyilatkozattételre hívja fel az adóst
annak érdekében, hogy erre a körülményre tekintettel is fenntartja-e az adósságrendezés kezdeményezésére
irányuló kérelmét.
(3) A (2) bekezdés alá tartozó esetekben az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai csak
abban az esetben állnak be, ha az adós legkésőbb a (2) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételét követő 8 napon
belül személyesen vagy postai úton írásban nyilatkozik, hogy a felhívás ellenére fenntartja az adósságrendezés
kezdeményezése iránti kérelmét. Ebben az esetben az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai
az e bekezdés szerinti nyilatkozat CsSz területi szerv általi kézhezvételételét követő munkanap 23:00 órakor
beállnak, és a CsSz területi szerv az erről szóló igazolást haladéktalanul megküldi az adósnak.
(4) Ha az adós a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot az adósságrendezés
kezdeményezése iránti kérelmének fenntartásáról vagy olyan nyilatkozatot tesz, hogy az adósságrendezés
kezdeményezése iránti kérelmét nem tartja fenn, a kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentumokat a CsSz területi
szerve haladéktalanul visszaküldi az adósnak, és tájékoztatja, hogy az adósságrendezés kezdeményezése
benyújtásának joghatásai nem álltak be.
9/C. § (1) Ha az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásakor nem kellett a 9/B. § (2) bekezdése szerinti
felhívást kibocsátani, és ezért az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai beálltak, vagy ha
az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai a 9/B. § (3) bekezdése alapján álltak be, a CsSz
területi szerve erről a tényről és az adósságrendezési ügy ügyazonosítójára vonatkozó adatról két munkanapon
belül tájékoztatja az adóst, és egyidejűleg értesíti a CsSz központi szervét az adósságrendezés kezdeményezésének
benyújtásáról a 10. § (3) bekezdése szerinti KHR részére történő referenciaadat-szolgáltatási feladat teljesítése
érdekében.
(2) Ha az adósságrendezés kezdeményezése érdekében benyújtott dokumentáció adatai szerint az adósnak van
főhitelezője, a CsSz területi szerve az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg az adós által benyújtott
dokumentumokat postai úton továbbítja a főhitelezőnek az Are tv. 20. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat beszerzése
érdekében, és tájékoztatja a főhitelezőt arról, hogy az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtásáról
a KHR-be történő referenciaadat-szolgáltatás folyamatban van.”
4. §		
A Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pénzügyi intézménytől az Are. tv. 17. § (7) bekezdése alapján kapott adatot, illetve a CsSz területi szervétől
a 9/C. § (1) bekezdésében meghatározott módon kapott adatot a CsSz referenciaadat-szolgáltatói feladatokat ellátó
központi szerve elektronikus úton, az adat beérkezésétől számított három munkanapon belül továbbítja a KHR-t
működtető pénzügyi vállalkozás részére, a KHR tv.-ben meghatározott adattartalommal, a (2) bekezdésben említett
formanyomtatványon és a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás által megállapított adatszerkezetben.”
5. §		
A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a „2015. október 1-jétől” szövegrész helyébe a „2016. február 1-jétől” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése.
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7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható
a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő
személy,
b) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki menekültként,
oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
c) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f ) pont alapján
kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.”
2. §		
A Korm. rendelet 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott
cél elérésére irányuló program keretében történő,
a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő
személy,
b) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki menekültként,
oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
c) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f ) pont alapján
kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.”
3. §		
A Korm. rendelet „Eljárási szabályok” című alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A 3–5. §-ban meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.
(2) A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye, az 5. § esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási
hivatalhoz, több járási hivatal illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén
a közfoglalkoztató, az 5. § esetében a vállalkozás székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani.
(3) A támogatásról a járási hivatal mérlegelési jogkörében dönt, és egységes szerződéses feltételrendszer alapján
hatósági szerződést köt a támogatottal.
(4) A mérlegelésnél figyelembe kell venni
a) a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
c) a járási hivatal és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait,
d) a munkaadó által felajánlott vagy vállalt, foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás időtartamát,
e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit és
f ) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét.
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(5) A hatósági szerződésben meg kell határozni a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony
leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak.
(6) A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható
a közfoglalkoztatási program végéig.”
4. §		
A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A 6. és 7/B. §-ban meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.
(2) A közfoglalkoztatási támogatást igénylő a közfoglalkoztatási programról előzetes tervezetet készít
(a továbbiakban: tervezet), amelyet a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósághoz kell
benyújtani, amely azt a támogatásra vonatkozó javaslatával együtt 21 napon belül továbbítja a közfoglalkoztatásért
felelős miniszter részére.
(3) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter az előirányzatnak közfoglalkoztatási program támogatására történő
felhasználhatóságáról és a támogatás mértékéről a benyújtott tervezet alapján mérlegelési jogkörében dönt.
(4) A 6. §-ban meghatározott támogatásról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter az Országgyűlés vagy
a Kormány által meghatározott cél eléréséért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint
a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszter véleményének figyelembevételével dönt.
(5) A (4) bekezdés szerint érintett miniszterek a véleményükről a megkeresés megérkezését követő nyolc napon
belül tájékoztatják a közfoglalkoztatásért felelős minisztert. Tájékoztatás hiányában a közfoglalkoztatásért felelős
miniszter a 6. §-ban meghatározott támogatásról önállóan dönt.
(6) A mérlegelésnél figyelembe kell venni
a) a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
c) a hatóság és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait,
d) a munkaadó által felajánlott vagy vállalt, foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás időtartamát,
e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit és
f ) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét.
(7) A támogatásra irányuló kérelmet a (3) bekezdés szerinti miniszteri döntést (a továbbiakban: miniszteri
döntés) követő 8 napon belül lehet benyújtani. A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes, a
(8)–(9) bekezdés szerint a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező kormányhivatalhoz vagy járási
hivatalhoz (a továbbiakban együtt: hatóság), több hatóság illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás,
illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes hatósághoz kell benyújtani.
(8) A 6. §-ban meghatározott támogatás, valamint a 6. §-ban meghatározott támogatási formára indított 7/B. §
szerinti közfoglalkoztatási program esetén a miniszteri döntést és a kérelem benyújtását követően a kormányhivatal
egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A kormányhivatal a miniszteri
döntésben meghatározott támogatási összegnél magasabb támogatást nem állapíthat meg.
(9) A 3–4. §-ban meghatározott egyes támogatási formákra indított 7/B. § szerinti közfoglalkoztatási program esetén
a miniszteri döntést és a kérelem benyújtását követően a járási hivatal egységes szerződéses feltételrendszer alapján
hatósági szerződést köt a támogatottal. A járási hivatal a miniszteri döntésben meghatározott támogatási összegnél
magasabb támogatást nem állapíthat meg.
(10) A hatósági szerződésben meg kell határozni a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony
leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak.
(11) A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható
a közfoglalkoztatási program végéig.”
5. §		
A Korm. rendelet 7/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (2) és (4) bekezdés akkor alkalmazható, ha a közfoglalkoztató hatósági szerződésben vállalja, hogy
a közfoglalkoztatási mintaprogramjából vagy a ráépülő közfoglalkoztatási programjából származó bevételeiből
a) a közfoglalkoztatási programjainak a működését segíti elő, vagy
b) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény 4/A. §-a szerint létrehozott szociális szövetkezet működését segíti elő, vagy
c) az általa foglalkoztatott személyek meghatározott hányadának a támogatás lejártát követő munkaviszony
keretében történő továbbfoglalkoztatását biztosítja.”
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6. §		
A Korm. rendelet 7/B. § (2) bekezdésében a „7. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „7. § (8)–(9) bekezdés” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja, valamint a 6. § (1) bekezdés c) és d) pontja.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 473/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5., 6. pontjában,
a 2. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Nem kell alkalmazni e rendelet előírásait az állami felsőoktatási intézmény nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 108. § 4a. pontja szerinti felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységének
keretében megvalósított közbeszerzései tekintetében.”
2. §		
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdés k) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Nem terjed ki a rendelet hatálya)
„k) az állami felsőoktatási intézménynek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
108. § 4a. pontjában meghatározott felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység érdekében, valamint
100. § (5) bekezdésében foglaltak érdekében történő beszerzéseire.”
3. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 474/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések
végrehajtása érdekében történő módosításáról
A Kormány
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter – a rendészetért felelős miniszter minden év december 1-ig tett
javaslata alapján – a következő évre vonatkozóan minden év december 31-ig ellenőrzési tervet ad ki a jogorvoslattal
nem érintett, azon jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek felülvizsgálata érdekében, amelyekben nincs
ellenérdekű fél.”
2. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. § és az 5–18. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. és 14. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) kormányzati kommunikációs feladat: az érintett szervezet által feladatkörében a feladatai hatékonyabb
ellátása érdekében vagy társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott, az 1. mellékletben
meghatározott feladat,”
2. §		
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„f ) ellenőrzi és a jelen rendeletben meghatározott esetekben jóváhagyja az e) pontban meghatározott
közbeszerzések alapján kötött szerződéseknek az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmával összhangban történő
teljesítését,”
3. §		
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A Hivatal)
„g) jóváhagyja az érintett szervezetek éves szponzorációs költségkeret-tervét és tervezett szponzorációját.”
4. §		
A Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A §. (1) A Hivatal rendelkezhet úgy, hogy az érintett szervezetek részére kizárólag a saját elektronikus felületén
biztosítja a kapcsolattartást.
(2) Az érintett szervezetek és szállítók a 15. § (7) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben meghatározott
paramétereknek megfelelő, akkreditált informatikai rendszert kötelesek igénybe venni a közbeszerzések lefolytatása
eredményeként megvalósuló beszerzések végrehajtására, ellenőrzésére. E rendelkezés alól az érintett szervezetek
által saját hatáskörben lefolytatott eljárásoknál a Hivatal elnöke felmentést adhat.”
5. §		
A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érintett szervezet a Hivatal által közzétett formanyomtatvány használatával köteles e rendelet
hatálybalépését követő, vagy az érintett szervezetté válástól számított 30 napon belül a központosított
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közbeszerzési rendszerbe bejelentkezni és az érintett szervezet kormányzati kommunikációs tevékenységével,
valamint a kommunikációs szolgáltatások és termékek beszerzésének lebonyolítására kötött, hatályos
szerződésekkel kapcsolatos, a Hivatal által kért adatokat szolgáltatni. A Hivatal a bejelentkezést 15 napon belül
visszaigazolja.”
6. §		
A Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az érintett szervezet – a Hivatal által meghatározott útmutató alapján – az 1. mellékletben meghatározott
kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek közbeszerzésére vonatkozóan
a) a tárgyévet megelőző év december 15-ig a Kbt. szerinti éves összesített közbeszerzési tervét, illetve beszerzési
tervét, valamint szponzorációs költségkeret-tervét,
b) minden naptári negyedév utolsó napját megelőző 15. napig, a rendkívüli sürgősséget igénylő közbeszerzés
esetén haladéktalanul a következő negyedévben megvalósítandó kommunikációs szolgáltatások és termékek
közbeszerzésére vonatkozó – műszaki leírást is tartalmazó – igényeit,
c) a Hivatal kérésére a kormányzati kommunikációs feladattal összefüggő megrendelésre vonatkozó
dokumentumokat
a Hivatalnak megküldi.
(2) A Hivatal a beérkezett dokumentumok vizsgálatát követően határozhat arról is, hogy bejelentési kötelezettség
előírása mellett az érintett szervezet esetében a tárgyévi közbeszerzések tekintetében felmentést ad a jóváhagyásra
történő megküldés kötelezettsége alól.
(3) A Hivatal a beérkezett dokumentumok vizsgálatát követően határozhat arról is, hogy az érintett szervezet
tekintetében milyen egyedi összeget állapít meg. Az érintett szervezetet a megállapított összeg alatti
közbeszerzések esetén bejelentési, míg a megállapított összeg feletti közbeszerzések esetén jóváhagyásra
megküldési kötelezettség terheli.”
7. §		
A Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal az összesített tájékoztató beérkezését követő 15 napon belül állást foglal az adott kormányzati
kommunikációs feladat végrehajthatóságáról, és annak a kormányzati kommunikációs irányokkal való
összhangjáról. Indokolt esetben a Hivatal a határidőt további 5 nappal meghosszabbíthatja azzal, hogy ebbe
az (5) bekezdés d) pontban foglalt határidő nem számít bele.”
8. §		
A Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A Kormányzati kommunikációs feladat tervezett megvalósítására vonatkozó tájékoztatás vizsgálatát követően a Hivatal
vezetője a következő döntéseket hozhatja:)
„d) határidő tűzésével további információkat kér.”
9. §		
A Korm. rendelet 9. §-a a következő (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki:
„(9) A Hivatal vezetője – a (3) bekezdés szerinti határidőn belül meghozott – döntése ellenére megkötött szerződés
semmis.
(10) A szerződés érvényesen megköthető, amennyiben a Hivatal vezetője a döntést a (3) bekezdés szerinti határidőn
belül nem hozza meg.”
10. §		
A Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szállító köteles a Hivatal kérésére a megrendelésekre és a szállításokra vonatkozó dokumentumok
megküldésével a keretmegállapodások alapján teljesített megrendelésekről, a szállított kommunikációs
szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek mennyiségéről és értékéről a Hivatalt értesíteni.”
11. §		
A Korm. rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Hivatal által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az 5. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott érintett szervezet a Hivatal részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A közbeszerzési
díj kizárólag a Hivatal által ellátott feladatokkal kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek mértékéig
terjedhet. A központosított közbeszerzési díj mértéke a központosított közbeszerzések keretében megvalósított
közbeszerzések áfa nélkül számított értékének 2%-a, de legalább kétszázezer és legfeljebb kétmillió forint.”
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12. §		
A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
(Az érintett szervezet a Kbt.-vel összhangban, a Hivatal előzetes jóváhagyásával saját hatáskörben akkor valósíthatja
meg a kormányzati kommunikációs feladatainak ellátásával összefüggő közbeszerzését, ha)
„c) a beszerzés összes körülménye alapján a Hivatal elnöke indokoltnak látja.”
13. §		
A Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az érintett szervezet saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzésének megvalósítása tekintetében a Hivatal
a következő döntéseket hozhatja:)
„e) 15 napos határidő tűzésével további információkat kér.”
14. §		
A Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az érintett szervezet a saját hatáskörben megvalósított közbeszerzés eredményeként megkötött közbeszerzési
szerződést, hivatkozva a saját hatáskörű közbeszerzést megalapozó körülményekre, a Hivatal részére
a közbeszerzési szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül megküldi. A Hivatal vezetője döntése ellenére
megkötött szerződés semmis.”
15. §		
A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érintett szervezet a saját hatáskörben megvalósított közbeszerzési eljárás esetén
a) a megkötött közbeszerzési szerződést,
b) a közbeszerzési szerződés módosításainak tervezetét, a módosítás indokolását, az azt alátámasztó valamennyi
dokumentumot, valamint
c) az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozat tervezetét indokolással és az azt alátámasztó dokumentumokkal
együtt
a Hivatal számára a dokumentumok előkészítését követő 5 napon belül megküldi.”
16. §		
A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal, amennyiben a 12. § (3) bekezdés b) pontja alapján feltételként hivatali ellenőrzést kötött ki,
legfeljebb 8 munkanapon belül tehet észrevételt, kiegészítést, valamint módosítási javaslatot az (1) bekezdés
b) és c) pontjában foglalt, valamint a 10. és 11. §-ban szabályozott közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
közbeszerzési szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentumokkal kapcsolatban.”
17. §		
A Korm. rendelet 13. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal vezetőjének hozzájárulása hiányában a szerződés a szolgáltatás tartalma és összegszerűsége
tekintetében nem módosítható, a közbeszerzés a módosult feltételekkel csak új közbeszerzési eljárásban valósítható
meg.”
18. §		
A Korm. rendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szerződés érvényesen megköthető, amennyiben a Hivatal vezetője a döntést a 13. § (2) bekezdés szerinti
határidőben nem hozza meg.”
19. §		
A Korm. rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan keret-megállapodások terhére igénybe
vett beszerzések esetében, amelyekben az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és
azokhoz kapcsolódó termékek kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, míg a 2015. november 1. napját követően megkötött
keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
20. §		
A Korm. rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány felhatalmazza a minisztert, hogy az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben
határozza meg az érintett szervezetek által használandó akkreditált informatikai rendszerrel szembeni
kritériumokat.”
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21. §		
A Korm. rendelet 1. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:
„
9

Szponzorálás

Szponzorálásnak minősül, amennyiben az érintett szervezet kommunikációs célból,
piaci helyzetének javítása, vagy társadalmi szerepvállalás érdekében rendezvényt,
eseményt, szervezetet vagy személyt egy alkalommal vagy rendszeresen pénzbeli
támogatásban részesít.
”

22. §		
Hatályát veszti
a)
a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában „ , a központi költségvetés terhére” szövegrész,
b)
a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „és” szövegrész,
c)
a Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a 12.§ (3) bekezdés c) pontjában a „vagy”
szövegrész,
d)
a Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a 12. § (3) bekezdés b) pontjában a „jóváhagyás
hiányában” szövegrész,
e)
a Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,
f)
a Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése,
g)
a Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése.
23. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. § és 20. § 2016. február 1-jén lép hatályba.
(3) A 11. § 2016. március 31-én lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő – a 3. mellékletben meghatározottak
figyelembevételével – jóváhagyási tervet készíttet és bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére, amely
tartalmazza az építmény
a) környezetében és az építési területen, építési telken való elhelyezését,
b) térbeli összefüggéseit, alaprajzi és metszetbeli elrendezését,
c) meghatározó építészeti megjelenését,
d) műszaki (így különösen építészeti, épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági és egyéb
szakági) megoldásait,
e) minden főbb szerkezeti, valamint a hozzá kapcsolódó minden gépészeti, technológiai berendezés
teljesítményadatát,
f ) megvalósításával kapcsolatos költségbecslést,
g) üzemeltetési megoldásait és becsült költségeit.”
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2. §		
A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
3. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

A jóváhagyási tervvel kapcsolatos követelmények
A jóváhagyási terv elkészítésével kapcsolatos feladatok:
A vázlattervezés során készített koncepciók közül az építtető által választott koncepció továbbtervezése a Kbt.
1. melléklete szerinti 45,23 „Autópálya, út, vasút”; 45,24 „Vízi létesítmény építése” alcsoportok kivételével valamennyi
szakági tervezést illetően, különösen
a)
helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, építési telket a meglévő, a megmaradó, az elbontandó
és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények áttekintését,
b)
általános tervek és alaprajzok, a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró
módon felvett metszet, nézetek stb., amelyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei,
szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető,
c)
a teljes megvalósítás költségszámítása tételfőcsoportonként, költségérzékenységi vizsgálat,
d
beépítési és alapterület kimutatások,
e)
műszaki leírások, szükséges számítások ás méretezések elkészítése, dokumentálása,
f)
életciklus költségek meghatározása, hatósági egyeztetések lefolytatása, szükség szerint tervtanács, zsűri
lefolytatása, végleges szinten,
g)
látványterv környezeti illeszkedés, kapcsolódás, megjelenés bemutatására,
h)
a teljes megvalósítás időterve,
i)
az építtető általi jóváhagyás.”

A Kormány 477/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) 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. §

(1) A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 3. § 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában a beruházás megkezdése:)
„c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlásra irányuló szerződés aláírásának időpontja,”
(2) A Korm. rendelet 3. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás,
amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő
forintösszeget a támogatás nyújtásának napján érvényes árakon és a 9. § (2) bekezdése szerinti árfolyamon számítva
azzal, hogy a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni
a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval
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egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor
háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett,
regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást;”
(3) A Korm. rendelet 3. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„25. regionális szolgáltató központ: olyan szervezeti egység, amely pénzügyi, emberi erőforrás menedzsmenti,
információs technológiai, szoftverfejlesztési, adatközpont-szolgáltatási, jogi, beszerzési, marketing, elemző, kutatásfejlesztési, vagy hasonló szakmai szolgáltatásokat nyújt egy vállalat vagy vállalatcsoport saját belső részlegeinek,
vagy külső ügyfeleinek üzleti szolgáltatásként és tevékenységét jellemzően több országra kiterjedően, minden
esetben infokommunikációs technológia alkalmazásával végzi;”
(4) A Korm. rendelet 3. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„33. újonnan létesített munkahelyek száma: a beruházónál vagy – kivéve, ha a beruházás elszámolható költségét
a 20. § szerinti elszámolható költség képezi – a beruházóval beszállítói szerződéses kapcsolatban álló, a 6. §-nak
megfelelő jogi személynél a beruházás eredményeként közvetlenül létrejött új munkahelyek, amelyek
a beruházáshoz köthető tevékenységhez kapcsolódnak, ideértve az olyan munkahelyeket is, amelyek a beruházás
által létrehozott kapacitás kihasználtság arányának növelése következtében jöttek létre és amelyek létrehozására
és fenntartására a beruházó kötelezettséget vállal, összehasonlítva a létesítménynek a beruházás megkezdését
megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámával, vagy ha a beruházó ennél magasabb létszámra
vállalt más támogatási szerződésben létszámteremtést az adott létesítményben, úgy azzal, hozzátéve, hogy mindkét
esetben az újonnan létrehozott munkahelyek számának megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás
alkalmazottak a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg;”
(5) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 35. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„35. üzleti terv: beruházó által angol vagy magyar nyelven készített dokumentum, amely az alábbi tartalmi elemeket
foglalja magában:
a) vezetői összefoglaló,
b) beruházó vállalat bemutatása,
c) beruházás részletes költségtervvel alátámasztott bemutatása,
d) külső és belső környezet elemzése: makrogazdasági elemzés, iparági elemzés, versenytársak elemzése és SWOT
analízis,
e) pénzügyi terv, ideértve eredményterv, mérlegterv, cash-flow terv benyújtása.”
2. §		
A Korm. rendelet 7. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Támogatás a 8. §-ban meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen megvalósuló
beruházáshoz nyújtható, de a támogatás meghatározásakor előnyt élveznek az alábbi iparágakban és gazdasági
területen megvalósuló beruházások:)
„h) tudás-intenzív regionális szolgáltató központok létesítése vagy bővítése.”
3. §		
A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás a következő célokra vehető igénybe:
a) induló beruházás megvalósítása – a beruházó méretétől függetlenül –,
aa) ha a beruházás 18. § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri a Fejér, KomáromEsztergom és Győr-Moson-Sopron megyében a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
ab) ha a beruházás 18. § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri
az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban, valamint Vas,
Veszprém és Zala megyében a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
ac) ha a beruházás az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott régióban – az elszámolható
költségeinek nagyságától függetlenül – a beruházónál foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi
létszámának tényleges növekedését eredményezi legalább az új munkahelyek számának megfelelő mértékben
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához vagy ha az magasabb, a beruházó más támogatási
szerződésben rögzített létszámvállalásához képest, és az újonnan létesített munkahelyek száma eléri az 50-et,
feltéve, hogy regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére irányul;
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b) induló beruházás kis- és középvállalkozás által történő megvalósítása az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont
da)–db) alpontjában meghatározott területen, ha a beruházás 18. § szerinti elszámolható költségeinek összege
folyó áron számolva eléri a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy ha a beruházás – az elszámolható
költségeinek nagyságától függetlenül – a beruházónál foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi
létszámának tényleges növekedését eredményezi legalább az új munkahelyek számának megfelelő mértékben
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához, vagy ha az magasabb, a beruházó más támogatási
szerződésben rögzített létszámvállalásához képest, és az újonnan létesített munkahelyek száma eléri az 50-et,
feltéve, hogy regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére irányul;
c) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás nagyvállalkozás által történő megvalósítása az Atr.
25. § (1) bekezdés d) pont da)–db) alpontjában meghatározott területen, ha a beruházás 18. § szerinti elszámolható
költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy ha a beruházás
– az elszámolható költségeinek nagyságától függetlenül – a beruházónál foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai
állományi létszámának tényleges növekedését eredményezi legalább az új munkahelyek számának megfelelő
mértékben a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához, vagy ha az magasabb, a beruházó más
támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásához képest, és az újonnan létesített munkahelyek száma eléri
az 50-et, feltéve, hogy regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére irányul;
d) munkahelyteremtési célú induló beruházás megvalósítása – a beruházó méretétől függetlenül – az Atr.
25. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott régióban, ha a beruházás 20. § szerinti elszámolható
költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy ha a beruházás
– az elszámolható költségeinek nagyságától függetlenül – a beruházónál foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai
állományi létszámának tényleges növekedését eredményezi legalább az új munkahelyek számának megfelelő
mértékben a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához, vagy ha az magasabb, a beruházó más
támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásához képest, és az újonnan létesített munkahelyek száma eléri
az 50-et, feltéve, hogy regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére irányul;
e) munkahelyteremtési célú induló beruházás kis- és középvállalkozás által történő megvalósítása az Atr. 25. §
(1) bekezdés d) pont da)–db) alpontjában meghatározott területen, ha a beruházás 20. § szerinti elszámolható
költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy ha a beruházás
– az elszámolható költségeinek nagyságától függetlenül – a beruházónál foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai
állományi létszámának tényleges növekedését eredményezi legalább az új munkahelyek számának megfelelő
mértékben a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához, vagy ha az magasabb, a beruházó más
támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásához képest, és az újonnan létesített munkahelyek száma eléri
az 50-et, feltéve, hogy regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére irányul;
f ) munkahelyteremtési célú, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás nagyvállalkozás
által történő megvalósítása az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont da)–db) alpontjában meghatározott területen,
ha a beruházás 20. § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 10 millió eurónak
megfelelő forintösszeget vagy ha a beruházás – az elszámolható költségeinek nagyságától függetlenül –
a beruházónál foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámának tényleges növekedését eredményezi
legalább az új munkahelyek számának megfelelő mértékben a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap
átlagához, vagy ha az magasabb, a beruházó más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásához képest, és
az újonnan létesített munkahelyek száma eléri az 50-et, feltéve, hogy regionális szolgáltató központ létrehozatalára
vagy bővítésére irányul;
g) ha az új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás 18. § szerinti elszámolható költségeinek
összege folyó áron számolva eléri az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl tervezésistatisztikai régióban, valamint Vas, Veszprém és Zala megyében az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és
az újonnan létesített munkahelyek száma eléri a 100-at.”
4. §

(1) A Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás feltétele, hogy
a) a beruházás elszámolható költségeinek összege elérje a 9. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott elszámolható
költséget; és
b) a beruházás a beruházónál vagy – ha a beruházás elszámolható költségét nem a 20. § (1) bekezdése szerint
elszámolható költség képezi – a beruházóval beszállítói szerződéses kapcsolatban álló, a 6. §-nak megfelelő
jogi személynél a foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámának tényleges növekedését
eredményezze legalább az új munkahelyek számának megfelelő mértékben a beruházás megkezdését megelőző
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12 hónap átlagához, vagy ha az magasabb, a beruházó más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásához
képest, és az újonnan létesített munkahelyek száma elérje
ba) a Közép-Magyarország tervezési-statisztikai régióban, valamint Fejér, Komárom-Esztergom és
Győr-Moson-Sopron megyében a 100-at, regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére irányuló
beruházás esetében az 50-et,
bb) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban, valamint
Vas, Veszprém és Zala megyében az 50-et;
c) a beruházó a beruházás megkezdésekor már meglévő vagy ha az magasabb, a beruházó más támogatási
szerződésben rögzített létszámvállalásában szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és
ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét a kötelező üzemeltetési időszak alatt az érintett területen
fenntartsa;
d) a beruházó a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett területen legalább
a kötelező üzemeltetési időszakban fenntartsa;
e) a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutassa;
f ) a beruházó a kötelező üzemeltetési időszak minden üzleti évében elérje az Sztv. 79. §-ában meghatározott
ráfordítások, költségek, egyéb kifizetések és bérjárulékok éves összegének a támogatási kérelmében feltüntetett
mértékét.”
(2) A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a beruházás)
„b) meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését
eredményező induló beruházás, valamint a meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő
bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, a támogatás feltétele,
hogy az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új
tevékenység keretében is használni tervezett eszközök a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott
könyv szerinti értékét.”
(3) A Korm. rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az újonnan létesített munkahelyek (1) bekezdés b) pontjában meghatározott száma egészben vagy részben
a beruházóval beszállítói szerződéses kapcsolatban álló, a 6. §-nak megfelelő jogi személynél jelentkezik, úgy
a támogatási szerződésben e jogi személyt is fel kell tüntetni azzal, hogy ebben az esetben a beruházás (1) bekezdés
c)–d) pontja szerinti fenntartásáért kizárólag a beruházó felel, a kötelezettségek megtartásának ellenőrzéséhez
szükséges adatszolgáltatást azonban a beruházóval beszállítói szerződéses kapcsolatban álló jogi személynek
cégszerűen aláírt egyoldalú nyilatkozatban vállalnia kell. Az egyoldalú nyilatkozat megtétele a támogatási szerződés
hatályba lépésének feltétele.”
5. §

(1) A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha)
„a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó
a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos
vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT más tagállamában vagy a támogatási kérelem benyújtásakor
tervezi, hogy a támogatási kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, továbbá a beruházás befejezésétől
számított két éven belül a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet
szüntet meg az EGT más tagállamában, vagy”
(2) A Korm. rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a tárgyi eszköz és a támogatható immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak
támogatást, ezen tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény
felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai
vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és támogatható immateriális javaknak a vevőtől
független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.”

6. §		
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A beruházás elszámolható költsége a beruházó támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint)
„b) kizárólag a beruházás által létrehozott munkahelyek 24 naptári hónapra számfejtett személyi jellegű ráfordításai,
az adott munkahely létrehozatalától kezdődően.”
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7. §

(1) A Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 9. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában meghatározott támogatási célok alá tartozó beruházás esetében
az Sztv. 47–51. §-ában meghatározott, a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti költségek számolhatók el
a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.”
(2) A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem elszámolható költségek befektetetteszköz-alapú ráfordítások esetén)
„h) azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló
konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a beruházónál bármely telephelyen már használatban
voltak, továbbá a százezer forint, vagy annál kisebb bekerülési értékű tárgyi eszközök,”
(3) A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés u) és v) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nem elszámolható költségek befektetetteszköz-alapú ráfordítások esetén)
„u) kamatráfordítások, valamint árfolyamveszteségek,
v) működési költségek, ide nem értve a fedezetkezelői bankszámla vezetésének díját,”

8. §		
A Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A beruházás során személyi jellegű ráfordításként az Sztv. 79. §-ában meghatározott költségek számolhatók el,
kivéve a kiküldetési rendelvény alapján költségtérítésen alapuló kifizetések.”
9. §		
A Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány állásfoglalása alapján a támogató támogatási szerződést köt a beruházóval. A támogatási szerződés
megkötését megelőzően a kezelő szerv egy helyszíni vizsgálat keretében megvizsgálja a támogatás jogszabályi
feltételeinek meglétét, így különösen azt, hogy a beruházó által rendelkezésre bocsátott üzleti terv kellően részletes
és megalapozott. A támogatási szerződést kizárólag a helyszíni vizsgálat megtörténtét követően lehet megkötni.”
10. §

(1) A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A beruházó a támogatás legalább százhúsz százalékára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.
Ha a támogatás több részletben kerül kifizetésre, a beruházó a már számára korábban kifizetett és az adott naptári
évben számára kifizetni ütemezett támogatás együttes összegének százhúsz százalékára vonatkozó biztosíték
rendelkezésre bocsátásával is eleget tesz e kötelezettségének.”
(2) A Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mellett a támogatási szerződésben további biztosíték nyújtását
is elő kell írni. Biztosíték lehet az óvadék, a bankgarancia, a készfizető kezesség vagy jelzálogjog, valamint ezek
egyidejű vagy időben egymást követő kombinációja. E biztosítékok körét és kombinációját a támogató jogosult
meghatározni úgy, hogy az a támogatás maradéktalan, a lehető legrövidebb időn belüli visszafizetését – ideértve
a jogszabály vagy a támogatási szerződés alapján járó esetleges kamatokat – eredményesen biztosítsa.”

11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 478/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
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„(5) Ha a tulajdoni hányad már a jogutód tulajdonában (vagyonkezelésében) van, akkor a járási hivatalnak – ha
ez korábban nem történt meg – 15 napos határidő tűzésével nyilatkoztatni kell arról, hogy jogutódként fenntartja-e
a kérelmet.”
2. §

(1) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megosztási eljárásban a járási hivatal feladata:)
„g) a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal való összehasonlítása
céljából végzett helyszíni szemle lefolytatása (a továbbiakban: mezőgazdászi helyszínelés), ha szükséges a művelési
ág változásának átvezetése, az f ) pontban meghatározott határidőig,”
(2) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megosztási eljárásban a járási hivatal feladata:)
„k) a 15. § (1) bekezdésében, valamint a 16. §-ban meghatározott egyezség esetén befogadó nyilatkozat kiállítása és
közlése,”
(3) A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Földmérői feladatnak minősül különösen:
az egyeztetés,)
„ba) az illetékes közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, abban az esetben,
ha a mezőgazdasági termelés szállítási és közlekedési feladatainak kiszolgálására, továbbá feltételeinek
megteremtése érdekében kialakítandó új út (a továbbiakban: szántóföldi műveleti út) országos, vagy helyi közútra
közvetlenül csatlakozik,”
(4) A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki.
(Földmérői feladatnak minősül különösen:)
„h) az első egyezségi meghívó kiküldését megelőzően, a 15. § (5) bekezdés e) és f ) pontja szerinti adatok közlése,
a jogi szolgáltató részére.”
(5) A Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megosztási eljárásban jogi szolgáltatói feladatnak minősül különösen:)
„c) az alábbi nyilatkozatok beszerzése arra vonatkozóan, hogy
ca) az uniós állami támogatás visszatéríttetésére vonatkozó eljárás a kérelmezővel szemben fennáll,
cb) a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozásnak
tekinthető-e a kérelmező,
cc) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül-e
a kérelmező.”
(6) A Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megosztási eljárásban jogi szolgáltatói feladatnak minősül különösen:)
„f ) a 15. §-ban és a 16. §-ban meghatározott egyezség, valamint a 21. § (1) bekezdése szerinti sorsolási megállapodás
esetén a jogi képviselet ellátása az ingatlan-nyilvántartási eljárásban,”

3. §		
A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A járási hivatal a jogi szolgáltató és a földmérő részére történő, a 4. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti
adatszolgáltatásával egy időben a tulajdonosokat postai úton értesíti a földrészlet megosztásának megkezdéséről,
a nyertes jogi szolgáltatóról és földmérőről, a megosztási eljárás során az őt megillető lehetőségekről, az eljárás
lefolytatásáról, valamint a további értesítések módjáról.”
4. §		
A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megosztási eljárás előkészítése mezőgazdászi helyszínelésből és a keretmérésből áll. A keretmérés során
– a járási hivatal által esetlegesen biztosított, a keretmérés végrehajtásához technológiát meghatározó vázlatnak
megfelelően – a helyszíni állapot műszaki felmérésére kerül sor. A mezőgazdászi helyszínelésről és a keretmérésről
a kérelmezőket előzetesen nem kell értesíteni. A mezőgazdászi helyszínelésről és a keretmérésről jegyzőkönyvet kell
felvenni.”
5. §

(1) A Korm. rendelet 9. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Külterületen a szántó művelési ágú földrészletek megközelítéséhez 6 méter, egyéb művelési ágú földrészlet
megközelítéséhez 4 méter széles szántóföldi műveleti utat kell kialakítani.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

27829

(3b) Belterületen a településrendezési eszközzel összhangban lévő szélességű szántóföldi műveleti utat kell
kialakítani.”
(2) A Korm. rendelet 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A szántóföldi műveleti út kialakításakor az ingatlanügyi hatóság önálló földrészletként jegyzi be az utat
az ingatlan-nyilvántartásba. A földrészletek megközelítésére szolgáló szántóföldi műveleti utak kialakításához
szükséges terület AK értékével azoknak a földrészleteknek az AK értékét kártalanítás nélkül arányosan csökkenteni
kell, amelyek területéből kialakításra kerül.”
6. §		
A Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megosztási eljárás akkor folytatható le, ha
a) a járási hivatal a keretmérésről készült mérési vázlatot megvizsgálta és megállapítja, hogy a földrészlet ingatlannyilvántartási és természetbeni állapota megegyezik, vagy
b) az a) pont szerinti feltétel teljesítéséhez szükséges adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló
eljárás jogerősen lezárult.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről a járási hivatal haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a jogi
szolgáltatót és a földmérőt.”
7. §

(1) A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járási hivatal az első egyezségi tárgyalásról készített jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül
meghatározza a megosztás kiindulási helyét és irányát.”
(2) A Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a kérelmező a kérelmében, vagy az egyezségi tárgyaláson a megjelent kérelmezők egyhangúlag az osztás
kiindulási helyére és irányára vonatkozó javaslatot tettek, a járási hivatalnak a javaslatban foglaltakra is figyelemmel
kell lenni, feltéve, hogy az nem ellentétes az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében meghatározott szempontokkal.
A megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatban rendelkezni kell az új szántóföldi műveleti
út helyzetének és szélességének kialakításával kapcsolatban a 4. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjaiban
meghatározott egyeztetés szükségességéről.”
(3) A Korm. rendelet 11. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat jogerőre emelkedéséről a járási hivatal
haladéktalanul értesíti elektronikus úton a jogi szolgáltatót, valamint a földmérőt.
(7) A megosztási eljárás
a) a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat jogerőre emelkedése után, vagy
b) a teljes körű egyezségnek a 15. § (2) bekezdése szerinti befogadását követően
folytatható.”

8. §		
A Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A változási vázrajz aláírását pótolja:
a) egyezség esetén a kérelmezők aláírása,
b) teljes körű egyezség esetén a tulajdonosok aláírása,
a térképvázlaton és területkimutatáson.”
9. §

(1) A Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő
(2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A kérelmezők a kiosztási sorrend egymás közötti meghatározására egyezséget köthetnek. Az egyezséget
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni (a továbbiakban: egyezségi okirat).
Az egyezségi okiratnak tartalmaznia kell az egyezségben résztvevő kérelmezők arra vonatkozó egybehangzó
nyilatkozatát, hogy a 11. § (1) bekezdése szerinti határozatban foglaltaknak megfelelően határozzák meg a tulajdoni
hányaduknak megfelelő terület egymás közötti kiosztási rendjét, és ennek megfelelően készíttetik el a változási
munkarészeket.
(2) A jogi szolgáltatónak, a 10. § (2) bekezdése szerinti értesítést követően, a kérelmezők és a földmérő
összehívásával meg kell kísérelnie az egyezség létrehozását.
(2a) A 10. § (2) bekezdés szerinti értesítés és az első egyezségi tárgyalás között legfeljebb 30 nap telhet el.
Az első egyezségi tárgyalást a 11. § (1) bekezdésben meghatározott határozat meghozatala előtt kell megtartani.
Az egyezségi meghívót az egyezségi tárgyalás napját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell megküldeni
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a kérelmezők és a földmérő részére. Az egyezségi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jogi
szolgáltató – a tárgyalás napját követő – 8 napon belül megküld a járási hivatal részére. További egyezségi
tárgyalások megtartását a kérelmezők egyhangúlag kérhetik a jogi szolgáltatótól, azzal, hogy az egyezségi
meghívónak nem kell ismételten tartalmazni az (5) és (6) bekezdésben előírt ismertetéseket, valamint felhívásokat.
(2b) Az egy kérelmezős földrészlet esetében a jogi szolgáltató a 10. § (2) bekezdésében meghatározott közlést
követő 30 napon belül a 4. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti nyilatkozatokat beszerzi. A nyilatkozatokról vagy
azok hiányáról a nyilatkozatok kézhezvételét vagy a határidő elteltét követő 8 napon belül elektronikus úton
tájékoztatja a járási hivatalt és a földmérő vállalkozót.”
(2) A Korm. rendelet 15. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A kérelmezőnek az első egyezségi tárgyalás lezárásáig meg kell tennie a 4. § (4) bekezdés c) pontja szerinti
nyilatkozatokat. Ha a kérelmező nem tesz nyilatkozatot, vagy visszatéríttetési eljárás alatt áll, vagy nehéz helyzetben
lévő vállalkozásnak minősül, kérelmét visszavontnak kell tekinteni.
(9) Amennyiben minden kérelmező visszavonja kérelmét, a járási hivatal a 10. § (1) bekezdésben foglaltak
teljesülését követően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
rendelkezései szerint megszünteti az eljárást.”
(3) A Korm. rendelet 15. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(11) A jogi szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja a járási hivatalt és a földmérőt a visszavont kérelmekről.
(12) A járási hivatal az (1) bekezdés, illetve a 16. § (1) bekezdés alapján megkötött egyezségről, egy kérelmező
esetén a (18) bekezdés szerinti okiratról befogadó nyilatkozatot állít ki, amely azt igazolja, hogy a megosztási
eljárás a továbbiakban az egyezség szabályai szerint folytatható. A befogadó nyilatkozatot 8 napon belül a járási
hivatal a jogi szolgáltató útján közli az egyezséget benyújtó kérelmezőkkel, valamint elektronikus úton közvetlenül
a földmérővel.”
(4) A Korm. rendelet 15. § (17) és (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(17) A megosztást a 11. § (1) bekezdése szerinti határozat alapján, és a 15. § (12) bekezdése szerinti befogadó
nyilatkozattal rendelkező egyezség tartalma szerint kell elvégezni.
(18) Egy kérelmező esetén a kérelem alapján kell a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot elkészíteni.”
10. §		
A Korm. rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A földmérő az osztóprogram segítségével elkészíti és kinyomtatja a megosztási térképvázlatot, melyen
fel kell tüntetni a kialakítandó földrészletek – ideértve a betervezett utakat és a közös tulajdonban maradó
földrészleteket is – helyrajzi számait, határvonalait és a kiosztott földrészletek tulajdonosainak nevét az egyezség
szerint.
(2) Az R. alapján a földmérő elkészíti az egyezségnek megfelelő területkimutatást.”
11. §		
A Korm. rendelet 16. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Teljes körű egyezség esetén a járási hivatal
a) nem hoz a 11. § (1) bekezdés szerinti határozatot, vagy
b) a 11. § (1) bekezdés szerinti határozatát hatályon kívül helyezi.
(4) Ha a teljes körű egyezség földrészlet tulajdonjogának változását érintő megállapodást is tartalmaz, azt – ha
jogszabályi előírásba nem ütközik, figyelemmel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény
rendelkezéseire – a teljes körű egyezségnek megfelelően kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.”
12. §

(1) A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sorsolásról a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:)
„i) mellékletként az osztóprogram segítségével a földmérő által elkészített és kinyomtatott megosztási
térképvázlatot, melyen fel kell tüntetni a kialakítandó földrészletek – ideértve a betervezett utakat és a közös
tulajdonban maradó földrészleteket is – helyrajzi számait, határvonalait és a kiosztott földrészletek tulajdonosainak
nevét,”
(2) A Korm. rendelet 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Sorsolás esetén a változásátvezetési eljárás alapjául szolgáló okirat az (1) és (2) bekezdés szerinti jegyzőkönyv.”

13. §		
A Korm. rendelet 21. § -a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A sorsolás során a kérelmezők helyszíni használatát figyelembe kell venni és az új földrészletek sorrendjét
a használatnak megfelelően kell kialakítani, feltéve, hogy
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a) az nem ellentétes az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében meghatározott szempontokkal és
b) a visszamaradó tulajdoni hányadok egy földrészletben kialakíthatóak.”
14. §		
A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A járási hivatal a vizsgálat és záradékolás során – az R.-ben foglaltakon túl – a változási vázrajz 11. §
(1) bekezdésében meghatározott határozatnak való megfelelőségét, a leosztott földrészletek 12. § (1) bekezdésben
meghatározottaknak, valamint az egyezségi okiratnak, illetve a sorsolási jegyzőkönyvnek való megfelelőségét is
vizsgálja.”
15. §		
A Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozatot és a változási vázrajz másolatát a járási hivatal
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 52. § (1) bekezdése szerint közli,
kivéve teljes körű egyezség, egyezség és sorsolási megállapodás esetén, amikor az Inytv. 52. § (3) bekezdése szerint
közli azt.”
16. §		
A Korm. rendelet 24. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A megosztási eljárással kapcsolatban a kormányhivatalt kiinduló földrészletenként az 1. mellékletben
meghatározott költségtérítés illeti meg, amely a megosztási eljárás végrehajtása során felmerülő személyi juttatás,
munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és beruházások finanszírozására szolgál.
(2) A kormányhivatalok és a járási hivatalok technikai eszközeinek fejlesztésére, a felmerülő bérjellegű- és dologi
kiadásainak fedezésére kiinduló földrészletenként legfeljebb 35 000 Ft költségelőleg kerül átadásra az eljárás
megkezdésekor a rendelkezésre álló költségvetési forrás függvényében.”
17. §		
A Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járási hivatal a megosztásról készült változási vázrajz záradékolását követő munkanapon a sorsolási
jegyzőkönyvet, egyezség esetén az egyezségi okiratot, a záradékolt változási vázrajzzal együtt megküldi
a földművelésügyi hatáskörben eljáró kormányhivatalnak az Fkbt. 9/C. § (7) bekezdés szerinti földkiadási határozat
meghozatala érdekében.”
18. §		
A Korm. rendelet a következő 34. §-sal egészül ki:
„34. § (1) Azonosítható, azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben
halmozható más, államháztartási vagy uniós forrásból származó támogatással, ha az nem vezet az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) Azonosítható, különböző elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, államháztartási vagy
uniós forrásból származó támogatással.”
19. §		
A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
20. §		
A Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésében a „maghatározott” szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg lép.
21. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 478/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos járási hivatal által elvégzett feladatok
költségvonzata
A) Járási hivatalok adminisztrációs költségei sorsolás esetén

1.

2.

A

B

Munkafolyamat megnevezése

Költség (Ft)

Ügyfelek értesítése az eljárás megindulásáról

3.

Keretméréshez szükséges adatszolgáltatás a földmérők részére

4.

Mezőgazdászi helyszínelés és földminősítés

5.

Osztásirány meghatározás

13 000
5 000
13 000
6 500

6.

Részvétel a sorsolásban

7.

Megosztási vázrajz műszaki vizsgálata, záradékolása

15 000

6 500

8.

Ingatlan-nyilvántartási határozathozatal, postázás (változás-átvezetési eljárás)

13 000

9.

Összes költség

72 000

B) Járási hivatalok adminisztrációs költségei egyezség esetén

1.

A

B

Munkafolyamat megnevezése

Költség (Ft)

2.

Ügyfelek értesítése az eljárás megindulásáról

3.

Keretméréshez szükséges adatszolgáltatás a földmérők részére

4.

Mezőgazdászi helyszínelés és földminősítés

5.

Osztásirány meghatározás

6.

Megosztási vázrajz műszaki vizsgálata, záradékolása

13 000
5 000
13 000
6 500
15 000

7.

Ingatlan-nyilvántartási határozathozatal, postázás (változás-átvezetési eljárás)

13 000

8.

Összes költség

65 500
”

A Kormány 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának feltétele a magyar állampolgárság igazolása.”
2. §		
Az R. 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott – a járadékosztályba sorolás alapját képező –
egészségkárosodás százalékos mértékét
a) a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, rehabilitációs szakértői feladatkörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

27833

b) a külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár
kérelmező esetén a rehabilitációs szakértői feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
(a továbbiakban: BFKH)
[az a) és b) pont szerinti szerv a továbbiakban együtt: fővárosi és megyei kormányhivatal] állapítja meg.
(2) Azt a kérelmezőt, aki hadirokkantként kéri nyilvántartásba vételét, illetve azt a hadirokkantat, aki magasabb
járadékosztályba történő besorolását kéri, az elsőfokú hadigondozási hatóság a 2. melléklet szerinti nyomtatvány
felhasználásával a fővárosi és megyei kormányhivatal elé utalja vizsgálat céljából.
(3) A Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetében a vizsgálat helyéről
és idejéről a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, rehabilitációs szakértői feladatkörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a vizsgálatot megelőzően legalább nyolc nappal írásban értesíti
a kérelmezőt. A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar
állampolgár esetén a BFKH a vizsgálatot megelőzően legalább harminc nappal írásban értesíti a kérelmezőt.”
3. §		
Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a tanú lakóhelye vagy tartózkodási helye máshol van, az elsőfokú hadigondozási hatóság megkeresésére
a tanú
a) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti járási hivatal, vagy
b) külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező tanú esetén a 16. § szerinti
szerv
előtt is tehet nyilatkozatot.”
4. §		
Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár
kérelmező a hadigondozás iránti kérelmét a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai vagy hivatásos
konzuli képviseleten (a továbbiakban: diplomáciai és konzuli képviselet) is benyújthatja, kizárólag személyes
megjelenés útján.”
5. §

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

Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R. az 5. melléklet szerinti 5/B. melléklettel egészül ki.
Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. §		
Az R.
a)
2. § (4) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) és (4) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. §
(2) bekezdésében „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „az elsőfokú hadigondozási hatóság” szöveg,
b)
7. § (1) bekezdésében az „a járási hivatalnak” szövegrész helyébe az „az elsőfokú hadigondozási hatóságnak”
szöveg,
c)
8. § (1) bekezdésében az „elhunyt hadirokkant lakóhelye szerint illetékes járási hivatal” szövegrész helyébe
az „elhunyt hadirokkant lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes elsőfokú hadigondozási hatóság”
szöveg,
d)
8. § (2) bekezdésében az „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti elsőfokú
hadigondozási hatóság” szöveg,
e)
11. § (1) bekezdésében az „a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal” szövegrész helyébe az „az elsőfokú
hadigondozási hatóság” szöveg,
f)
12. § (4) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében az „A járási hivatal” szövegrész helyébe az „Az elsőfokú
hadigondozási hatóság” szöveg,
g)
15. § (2) bekezdésében a „lakóhelye” szövegrész helyébe a „lakóhelye vagy tartózkodási helye” szöveg,
h)
16. § (2) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe az „a BFKH” szöveg,
i)
16. § (4) bekezdés a) pontjában a „ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs” szövegrész helyébe a „kivéve, ha
ennek beszerzése aránytalan érdeksérelmet okozna” szöveg
lép.
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7. §		
Hatályát veszti az R. 7. § (2) bekezdésében az „1994. évi VI. törvénnyel módosított” szövegrész.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Hadirokkantként történő nyilvántartásba vételhez, valamint hadirokkant magasabb járadékosztályba történő
besorolásához szükséges vizsgálat formanyomtatványa

Első- vagy másodfokú hadigondozási hatóság megnevezése
Szám:

Tárgy:

Hadieredetű fogyatkozás vizsgálata

Hiv. sz.:
Mell.:

A fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetőjének
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 3. § (3) bekezdése alapján kérem .................... nevű személy vizsgálatát.
Szül. ideje:....
Személyi igazolvány száma:.....
Anyja leánykori neve:.....
Lakóhelye/Tartózkodási helye:.....
Hadieredetű fogyatkozás miatti munkaképesség-csökkenés legutóbb megállapított mértéke:.....%
Hadieredetű fogyatkozása:.....
Kérem véleményének közlését arról, hogy nevezett
a) jelenlegi hadieredetű fogyatkozása miatti egészségkárosodás milyen mértékű?
b) mások rendszeres ápolására szorul-e?
c) utazásnál kísérőre szorul-e?
d) gyógyászati segédeszköz használatára szorul-e, ha igen, milyenre?
Kelt:.....
P. H.
hatóság vezetőjének aláírása”
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2. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetője
…………………………

Szám:………………… Tárgy: Szakhatósági állásfoglalás/Szakvélemény hadieredetű
fogyatkozásról és az általa okozott egészségkárosodás mértékéről
Hiv. sz.:
Mell.:

………………………… úr, (nő)
Hadigondozási hatóság

…………………………

Megkeresésére értesítem, hogy .........................
(szül. év:) ...........................................
alatti lakos
a) hadieredetű fogyatkozás miatti egészségkárosodás jelenlegi mértéke ...........................%
b) mások rendszeres ápolására: szorul — nem szorul
c) utazáshoz kísérőre: szorul — nem szorul
d) gyógyászati segédeszköz használatára: rászorul — nem szorul, a szükséges gyógyászati segédeszköz megnevezése:
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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A szakvélemény alapjául szolgáló indokok:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Vizsgálati adatok

Kórelőzmény:

Jelen állapot (a működési zavarok pontos feltüntetésével):

Egyéb vizsgálatok eredményei:

Diagnózis:

Kelt: ………………… …… év ……………… hó …… nap

P. H.

……………………………

……………………………

(fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetője)”
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3. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
ELSŐFOKÚ HADIGONDOZÁSI HATÓSÁG RÉSZÉRE
Családi és utóneve: ............................
Lakóhelye/Tartózkodási helye: .....................................
Anyja leánykori neve: ..........................
Születési hely, idő: ...........................
1. Kijelentem, hogy hadigondozásba vételem időpontjában ugyanazon sérelem alapján a nemzeti gondozásról szóló
1992. évi LII. törvény alapján nem részesülök pénzellátásban.*
2. Tudomásul veszem, hogy a számomra nemzeti gondozás címén eddig folyósított pénzellátásom a hadigondozásba
vétel időpontjával, illetve a hadigondozotti pénzellátás folyósításának kezdetével megszűnik.*
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, más
hatóság előtt sem a jelenleg igényelt, sem más hadigondozási ellátás iránti kérelmet nem terjesztettem elő.
4. Hozzájárulok, hogy személyes adataimat kizárólag a hadigondozás céljából a hadigondozási hatóság kezelje.

………………………… …… év …………… hó …… nap
……………………………
hadigondozott aláírása
------Figyelem:
Minden újonnan hadigondozásba vett személy esetén kitöltendő!
* A nem kívánt szövegrész törlendő!”
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4. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
ELSŐFOKÚ HADIGONDOZÁSI HATÓSÁG RÉSZÉRE
Igénybejelentés
az egyösszegű térítés megállapításához
Az igénylő családi és utóneve: .........................
Leánykori név: .........................................
Lakóhelye/Tartózkodási helye: .............................................
Anyja leánykori neve: ..................................
Születési hely, idő: ...................................
Kérem szíveskedjék részemre megállapítani a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 10. §-ában meghatározott
egyösszegű térítést.
Az egyösszegű térítést mint
- hadirokkant,
- hadiözvegy,
- volt hadiárva,
- volt hadigyámolt,
- volt hadigondozott családtag
igényelem.*
………………………… ……… év …………… hó …… nap.
…………………………
igénylő
------* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!”

27840

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

5. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5/B. melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
KÉRELEM
Igénybejelentés külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar
állampolgár esetében, a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi
járadékának megállapításához.

Az igénylő:
családi és utóneve:

____________________________________________________________________

születési neve:

____________________________________________________________________

születési helye, ideje:
lakóhelye:

____________________________
_____________ország

________év

_________________helység ___________________utca

_______hsz. ______em. _______ajtó
tartózkodási helye:

_____________ország

__________hó _______nap

________ir.sz.

__________________helység

___________________utca
_______hsz. ______em. _______ajtó

________ir.sz.

anyja születési neve és házassági neve: __________________________________________________________________________
anyja születési ideje, születési helye: ____________________________________________________________________________
anyja utolsó ismert lakcíme: ___________________________________________________________________________________
TAJ száma*:
___________________________________________________________________________
*(kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben rendelkezik magyar társadalombiztosítási azonosító jellel)
nyugdíjfolyósítási törzsszáma*:
_____________________________________________________________________
______
*(kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben rendelkezik magyar nyugdíjfolyósítási törzsszámmal)
telefonszáma, levelezési címe (ha eltérő): ________________________________________________________________________

Az elesett, hadifogságban elhunyt szülő (volt hadigondozott családtag esetén unoka, gyermek vagy testvér,
továbbá volt hadigyámolt esetén a veszteséget szenvedett szülő) neve, akinek jogán a volt hadiárva, volt
hadigyámolt, volt hadigondozott családtag a havi rendszeres járadékot igényli:
____________________________________________________________________________________________________

Az elesett, eltűnt, hadifogságban elhunyt személy elhalálozásának (volt hadigyámolt esetén a szülő által
elszenvedett veszteség) ideje, helye, ezen személy utolsó ismert lakóhelye vagy tartózkodási helye:
(elhalálozás hadi eredetének igazolása szükséges)
____________________________________________________________________________________________________
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Az elesett, eltűnt, hadifogságban elhunyt személy (volt hadigyámolt esetén a veszteséget szenvedett szülő)
adatai:
Neve: ……………………………………………….
Születési helye, ideje: ……………………………..
Anyja neve:………………………………………….

Kérem, szíveskedjék részemre megállapítani a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 14/A. §-ában vagy
15/A. §-ában meghatározott havi rendszeres járadékot.
A havi rendszeres járadékot mint:
- volt hadiárva
- volt hadigyámolt
- volt hadigondozott családtag
igénylem. *

(*A megfelelő rész aláhúzandó.)

Az eljárás megindításáról kérelmére értesítjük.
Nyilatkozatok: (Kérjük, húzza alá a megfelelő részt!)
1. Nyilatkozom, hogy magyar állampolgársággal rendelkezem, melynek igazolására csatolom:
a) érvényes magyar személyazonosító igazolványom másolatát
b) érvényes magyar útlevelem másolatát
c) érvényes állampolgársági bizonyítványom másolatát
d) honosítási okiratom másolatát
2. Nyilatkozom, hogy igényem 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de
a) pénzellátásomat a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6.§ h) és i)
pontja alapján megszüntették
b) pénzellátásomat politikai okból megszüntették vagy szüneteltették
c) pénzellátás iránti kérelmemet politikai okból elutasították
d) ez irányú kérelmet politikai okból elő sem terjesztettem
3. A 2. pontban tett nyilatkozatom igazolására
a) csatolom a rendelkezésemre álló iratokat
b) iratokkal nem rendelkezem
4. Folyósítási adatok:
(Akkor kell kitölteni, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól ellátásban nem részesül. Tájékoztatjuk, hogy a
hadigondozotti ellátást folyósító szerv kizárólag olyan számlára teljesíthet utalást, mely felett Önnek rendelkezési
joga van. Amennyiben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság más címen is folyósít ellátást az ön részére, a hadigondozási
ellátást csak az egyéb ellátásával együtt, a már bejelentett lakcímre, illetve bankszámlára tudja folyósítani.)
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Kérem, hogy a megállapított járadékot részemre az alábbi pénzintézetnél vezetett számlaszámra szíveskedjenek
folyósítani.
Pénzforgalmi szolgáltató neve és pontos címe:
_____________________________________________________________________
A
pénzforgalmi
szolgáltató
SWIFT
_________________________________________________________

azonosítója/(BIC)

Nemzetközi
bankszámlaszám
__________________________________________________________________________
A megjelölt fizetési számla feletti rendelkezési joga önálló? Igen
Ha nem, társtulajdonosként rendelkezik a számla felett?
Igen

kódja:
(IBAN):

Nem
Nem

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat kizárólag a hadigondozás céljából a hadigondozási hatóság kezelje.
Kelt: ____________________________

________év

_________________hó _______nap
________________________________________
igénylő”
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6. melléklet a 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Igazolvány száma: nyomdai szám
1—100 000-ig
[ELSŐFOKÚ HADIGONDOZÁSI HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE]
HADIGONDOZOTTI IGAZOLVÁNY

..........................................
hadi ...............................részére

(2. oldalra)
SZEMÉLYI ADATOK
Név: ...............................................
Szül. hely: ...................................... év ...................hó ...... nap
Anyja neve: ...................................
Lakóhelye/Tartózkodási helye: .......................................
Hadigondozotti minősége: ......... %-os
hadi..........................
Állandó kísérőre szorul: igen—nem*
………………………… …… év …………… hó …… nap.
P. H.
…………………………
HATÓSÁG VEZETŐJÉNEK ALÁÍRÁSA
------* A megfelelő válasz aláhúzandó!
(3., illetve 4. oldalra)
A hadigondozottat a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján a következő kedvezmények illetik meg,
amelyeket ezen igazolvány felmutatásával vehet igénybe:
22. § (1) A hadirokkant és hadiözvegy térítésmentesen veheti igénybe a helyi tömegközlekedési és a helyközi
(távolsági) tömegközlekedési (vonat, autóbusz, hajó, komp stb.) eszközöket.
(2) Ha a hadirokkant bármely fogyatkozása miatt az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján kísérőre szorul, a
kísérőt is megilleti a térítésmentes utazási kedvezmény.
(3) A mozgáskorlátozott személyeket megillető támogatások megállapítása során — az azonos feltételek fennállása
esetén — a hadirokkantat előnyben kell részesíteni.
24. § A hadirokkant és hadiözvegy a vásárcsarnokokban és a piacokon a helypénz megfizetése nélkül árusíthatja saját
kisipari és mezőgazdasági termékeit, illetve terményeit.
Figyelmeztetés:
1. Ezt az igazolványt a hatóságokhoz benyújtandó kérelemhez (beadványhoz) csatolni nem szabad.
2. Csak személyazonossági igazolvánnyal együtt érvényes.
3. Az igazolvány elvesztését a tulajdonos a kiállító hatósággal 8 napon belül köteles közölni.”
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A Kormány 480/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának
elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/L. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása
esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A tagok a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján havi
életjáradékban részesülnek, amelynek összege:
a) rendes tag esetében 2016. január 1-jétől 260 000 forint/hó;
b) levelező tag esetében 2016. január 1-jétől 190 000 forint/hó.”
2. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § A Balassi Intézet a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi
hivatalként működő központi költségvetési szerv.”
2. §		
Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Balassi Intézet főigazgatójának, a külföldi magyar intézetek szakmai irányításáért felelős szervezeti
egysége vezetőjének, a külföldi magyar intézetek vezetőinek és a külföldi magyar intézetek más kiküldötteinek
kinevezéséhez, felmentéséhez és illetményének megállapításához a kultúráért felelős miniszter egyetértése
szükséges.”
3. §		
Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A külföldi magyar intézetek a külképviseletek részét képező, az országkép-építést és a magyarság jó hírének
a terjesztését, valamint ezen belül kulturális, tudományos és oktatási célokat szolgáló intézmények. A miniszter
– a kultúráért felelős miniszterrel együttműködve − biztosítja a külföldi magyar intézetek és a szakmai feladatokat
ellátó Balassi Intézet közötti együttműködést, a jogszabályokban közös feladatként előírtak végrehajtását.”
4. §		
Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A Balassi Intézet e rendeletben meghatározott szakmai tevékenységének ellátásához szükséges,
a külföldi magyar intézetekhez kapcsolódó feladatait 2016. január 1. napjától a külpolitikáért felelős miniszter látja
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el. Az átvett feladatok, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a külpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium a Balassi Intézet jogutódja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok átvétele nem érinti a Balassi Intézet 3. § (1)–(4) bekezdésében
meghatározott szakmai feladatait, amelyeket a Balassi Intézet a 4. § (1) bekezdésének megfelelően továbbra is
a külföldi magyar intézetek útján lát el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyok alatt az átvett feladatok ellátásával összefüggő valamennyi
jogviszony, így
a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,
b) az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó, illetve a külföldi magyar intézetekben foglalkoztatott
szakmai és funkcionális feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti
munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk,
c) a b) pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel, kormányzati ügykezelőkkel és munkavállalókkal összefüggő
funkcionális feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk
is értendő.
(4) Az átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány ellenérték nélkül, szükség esetén
a vagyonkezelői jog megváltoztatásával kerül átadásra az átvevő szerv részére.
(5) A jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és
forrásátcsoportosítások, valamint egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a Balassi Intézetnek és a külpolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztériumnak átadás-átvételi megállapodást kell kötnie 2016. január 31. napjáig.
(6) A Magyar Államkincstár a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Balassi Intézet átalakítását 2016. január
1-jével jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.”
5. §		
Hatályát veszti az R.
a)
2. § (6) bekezdése,
b)
4. § (2) bekezdése,
c)
5. § (2) bekezdése,
d)
7. § (4) bekezdés a) pontja, valamint
e)
7. § (5) bekezdése.
6. §		
Hatályát veszti a külföldi magyar intézetekről szóló 14/2010. (XII. 14.) KIM rendelet.
7. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 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,
a 3. § (4) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 3. § (4) bekezdés b)–d) pontja 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:
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(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest VIII. kerület, Múzeum
utca 17. szám (rezidencia szárny) és Reviczky utca 6. szám (iroda szárny) alatt található, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Budapest 36578/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott épületegyüttesben megvalósuló Károlyi-Csekonics
Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával (a továbbiakban együtt: Beruházás)
összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek
a)
az útépítési és közmű csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos
ingatlanokat érintik,
b)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.
(3) A Kormány az 1. melléklet 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, másodfokon eljáró hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát jelöli ki.

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

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben
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) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.
(4) A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
c)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint
d)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
(5) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított eljárások
1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
4. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
útügyi 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 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és
használatbavételéhez szükségesek,
19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Kisvárda Ipari út 9. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint
Kisvárda belterület 3180/1 helyrajzi számú ingatlan, illetve ebből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően
kialakított telek területén élőállat-fogadó és állateledel-üzem építésére, a kapcsolódó építmények létesítésére és
infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Szabolcs-Szatmár-Bereg 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 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló
beruházásának megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

építésügyi és építésfelügyeleti 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,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,
azok az 1–15. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése
szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez,
működtetéséhez szükségesek,
az 1–16. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 42/2015. (XII. 29.) IM rendelete
a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásával összefüggő miniszteri rendeletek
módosításáról
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről
és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.)
IM rendelet módosítása
1. §		
A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz
csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet [a továbbiakban:
15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmet írásban, az Are. tv. 5. § 24. pont szerinti főhitelezőnél vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak
(a továbbiakban: CsSz) az adós lakóhelye szerint illetékes területi szervénél kell előterjeszteni. A kitöltött, az 5. §
(4) bekezdése szerint aláírt és két tanú aláírásával is ellátott kérelmet – az elektronikus űrlapot kinyomtatva –
személyesen vagy postai úton, három példányban kell benyújtani, további egy példányt a kérelmező magánál tart.”
2. §		
A 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § 2016. február 1-jétől az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek elektronikusan is kitölthetik
az űrlapokat. Ebben az esetben – a CsSz honlapján közzétételre kerülő információk szerint – formai ellenőrzést
végző számítógépes program támogatja az elektronikus kitöltést és a kötelező adatok megadását. A kitöltést
követően az űrlapokat az adós, adóstárs a szükséges példányszámban kinyomtatja, aláírja, az egyéb kötelezettekkel
és a tanúkkal is aláíratja az 5. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, és ilyen módon kezdeményezi az adósságrendezési
eljárást az Are. tv.-ben és e rendeletben meghatározottak figyelembevételével.”

2. A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti
kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet módosítása
3. §		
A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról,
valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2015. (VIII. 28.)
IM rendelet] 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hitelezők díjmentesen adnak tájékoztatást az adós tartozásállományára vonatkozóan az adósságrendezési
eljárás kezdeményezéséhez és az adósságrendezés lefolytatásához. Az adósságrendezés kezdeményezését
megelőzően igényelt tájékoztatás esetén az adós nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatást az adósságrendezési eljárás
kezdeményezése céljából igényli.”
4. §		
A 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó dokumentumok
átvételekor a pénzügyi intézmény a dokumentumok személyes benyújtásakor elismervényt ad az adósnak
a dokumentumok átvételéről, ha az adós nyilatkozik arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem
nyújtott be kérelmet párhuzamosan a CsSz területi szervénél.
(2) Ha a pénzügyi intézmény a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó
dokumentumokat postai úton kapta meg az adóstól, haladéktalanul nyilatkoztatja az adóst, hogy az adósságrendezés
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kezdeményezése iránt nyújtott-e be kérelmet párhuzamosan a CsSz területi szervénél. A nyilatkozat beérkezéséig – de
legfeljebb 15 napig – a pénzügyi intézmény a dokumentumok átvételét függőben tartja.
(3) Ha az adós úgy nyilatkozik, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt a CsSz területi szervénél is
benyújtotta a kérelmét vagy a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, a pénzügyi
intézmény a dokumentumokat erre hivatkozással haladéktalanul továbbküldi az adós lakóhelye szerint illetékes
CsSz területi szervének, és erről az adóst tájékoztatja.
(4) Ha az adós olyan nyilatkozatot tett, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott be
párhuzamosan kérelmet a CsSz-nél, a nyilatkozat alapján a pénzügyi intézmény a dokumentumok átvételéről
haladéktalanul elismervényt küld az adósnak.
(5) Ha a pénzügyi intézmény a dokumentumok átvételéről szóló elismervény átadását követően a bíróságon kívüli
adósságrendezést kezdeményező dokumentumok előzetes áttekintése alapján észleli, hogy az adós az Are. tv.
7–9. §-ában vagy 104–104/A. §-ában foglalt feltételek alapján nyilvánvalóan nem jogosult az adósságrendezési
eljárás kezdeményezésére, haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem átvételétől számított 8 napon belül
– az adósságrendezés iránti kérelem bíróság általi elutasításának joghatásaira történő figyelemfelhívással –
nyilatkozattételre hívja fel az adóst, hogy erre a körülményre tekintettel is fenntartja-e az adósságrendezés
kezdeményezésére irányuló kérelmét.
(6) Az (5) bekezdés alá tartozó esetekben az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai csak
abban az esetben állnak be, ha az adós legkésőbb az (5) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételét követő 8 napon
belül személyesen vagy postai úton – a pénzügyi intézmény 3. § szerinti ügyfélszolgálatánál – írásban nyilatkozik,
hogy fenntartja az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét. Ebben az esetben az adósságrendezés
kezdeményezése benyújtásának joghatásai a nyilatkozatnak a pénzügyi intézmény általi kézhezvételét követő
munkanap 23:00 órakor beállnak, és a pénzügyi intézmény az az erről szóló igazolást haladéktalanul megküldi
az adósnak.
(7) Ha az adós a (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot az adósságrendezés
kezdeményezése iránti kérelme fenntartásáról, az adósságrendezés kezdeményezésével összefüggő kérelmet és
az ahhoz csatolt dokumentumokat a pénzügyi intézmény haladéktalanul visszaküldi az adósnak, és tájékoztatja
arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai nem álltak be.
(8) Ha az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásával összefüggésben nem kellett az (5) bekezdés
szerinti felhívást kibocsátani, és ezért az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai beálltak,
vagy ha az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai a (6) bekezdés alapján álltak be,
a pénzügyi intézmény az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelem benyújtása joghatásának beálltakor
haladéktalanul tájékoztatja a CsSz illetékes területi szervét az adós bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás iránti
kezdeményezésének benyújtásáról, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben
meghatározott központi hitelinformációs rendszerbe (a továbbiakban: KHR) történő adatszolgáltatás teljesítése
érdekében.”
5. §		
A 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyi intézménynél kezdeményezett adósságrendezési eljárások esetében a pénzügyi intézmény
az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására és az adós azonosítására vonatkozóan az adatokat a KHR
részére a CsSz illetékes területi szervének címezve, elektronikus úton, informatikai továbbfeldolgozásra alkalmas
formátumban küldi meg.”
6. §		
A 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A pénzügyi intézmény a nála kezdeményezett azon adósságrendezési eljárások esetében, ahol
az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai beálltak, a CsSz-től az adósságrendezési eljárás
kezdeményezésének benyújtására és az adósságrendezési ügy ügyazonosítójára vonatkozóan kapott adatokról
a tudomásszerzést követően az adósnak küldött első írásbeli értesítésben tájékoztatja az adóst.”

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelete
a közúti fuvarozást érintő és bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos egyes közúti közlekedési tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 16. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása
1. §		
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 10. §
(4)–(4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő (4c) és (4d) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A közlekedési hatóság engedélye alapján nem kell forgalomba helyezés előtti vizsgálatra bemutatni azt az új
járművet, amelyet a teljes járműre kiadott EK típusjóváhagyás alapján a gyártója, vagy a gyártót képviselő hazai
forgalmazó értékesít, ha
a) a típusára vonatkozóan a közlekedési hatóság a Függelékek alkalmazásával lefolytatott típusjóváhagyási
eljárásban, vagy
b) az M2, M3, N2, N3 és O járműkategóriába tartozó jármű esetében a gyártó
az EK típusjóváhagyásnak való megfelelőséget igazoló okmányt (a továbbiakban: COC okmány) adott ki.
(4a) A forgalomba helyezés előtti megvizsgálás alól történő mentesítés feltételeként meghatározott követelmények
teljesítését a közlekedési hatóság ellenőrzi.
(4b) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közlekedési hatóság a tulajdonos kérelmére, az eredeti COC okmány
benyújtása esetén adja ki a Műszaki adatlapot.
(4c) A közlekedési hatóság a COC okmány alkalmazásával történő forgalomba helyezési eljárás keretében a jármű
műszaki adatainak a típus-adatbázissal való összevetését haladéktalanul, de legfeljebb öt napon belül elvégzi.
Ezen eljárás során a „Műszaki adatlap” kiadása mellett a jármű ellenőrzött műszaki adatait a közlekedési hatóság
elektronikus úton adja át a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) részére.
(4d) Amennyiben az új jármű kereskedelmi forgalomba hozatala vizsgáló állomáson történik, a (4) bekezdésben
meghatározott eljárás során kiadott vagy elektronikusan átadott „Műszaki adatlap” adatainak kiegészítésével kiadott
új „Műszaki adatlapon” – a változtatással érintett jellemzők MR.-ben foglaltaknak való megfelelősége ellenőrzésére
korlátozott időszakos vizsgálat alkalmazásával – a vizsgabiztos megállapíthatja
a) a vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságát, amennyiben a járműtípus a típusbizonyítvány
alapján vontatásra alkalmas, valamint
b) a megkülönböztető- és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
szóló miniszteri rendelet alapján jogosult üzemben tartó járműve esetében a jármű figyelmeztető- vagy
megkülönböztető jelzésekkel való felszereltségét.”
2. §		
Az ER. 12. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgáló állomásán végezhető el az időszakos vizsgálat, ha járművet
a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,
b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,
c) a közlekedési hatóság a 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,
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d) átalakították,
e) a 2. § (3) bekezdés f ), h), i) vagy j) pontja szerint – átalakításnak nem minősülő módon – megváltoztatták,
f ) a 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették,
g) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy
h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.”
3. §		
Az ER. 13. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az időszakos vizsgálat eredményéről a közlekedési hatóság elektronikus úton a Nyilvántartót értesíti, továbbá
a következő időszakos vizsgálat határidejét (műszaki érvényességi idejét) is tartalmazó – az 5/A. mellékletben
meghatározott tartalmú – Műszaki vizsgálati bizonyítványt ad ki. Ha a közlekedési hatóság megállapítja, hogy
a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel:
a) a 11. §-ban meghatározottak szerint megállapítja a következő időszakos vizsgálat időpontját,
b) a KR.-ben meghatározottak szerint a következő időszakos vizsgálat időpontját műszaki érvényességi időként
a forgalmi engedélybe bejegyzi,
c) a rendszámtáblán korábban rögzített rendszám érvényesítő körcímkét és a környezetvédelmi plakettet eltávolítja,
d) az időszakos vizsgálat elvégzését, a kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítványt azonosító adatokat, az időszakos
vizsgálatkor rögzített kilométer-számláló állást, továbbá a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi
időt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.
(1a) A jármű átalakítását, alkalmazási engedély alapján történő megváltoztatását, vagy egyéb okból bekövetkezett
műszaki adatváltozását követő időszakos vizsgálata esetén Műszaki adatlapot is ki kell adni. A Műszaki adatlapon
– az (1) bekezdésben foglaltakon túl – fel kell tüntetni az átalakításra, vagy alkalmazási engedélyre utaló záradékot és
a megváltozott műszaki adatokat. A Műszaki adatlap adattartalmáról a Nyilvántartót elektronikus úton is értesíteni kell.
(2) Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedélyt
érvényteleníti, a rendszámtábláról az érvényesítő címkét és a környezetvédelmi plakettet eltávolítja és ezt
elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.”
4. §		
Az ER. 13/A. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az engedély első alkalommal történő kiadására irányuló eljárásban a kérelemhez csatolni kell valamely
EGT tagállam által feljogosított szakértő intézmény által – két évnél nem régebben – kiállított szakvéleményt,
amely igazolja, hogy az autóbusz megfelel az MR.-ben az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározott műszaki
feltételeknek. A jármű-honosítási eljárás, a forgalomba helyezés előtti vizsgálat, vagy a jármű időszakos vizsgálata
során annak igazolásául, hogy a jármű megfelel az MR.-ben az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározottal
egyenértékű műszaki feltételeknek, el kell fogadni a származási országban kiadott forgalmi engedélybe tett,
a 100 km/óra sebességgel való közlekedésre jogosító bejegyzést is.
(3) Az engedély időbeli hatályát az időszakos vizsgálat határidejével megegyezően kell megállapítani.
(4) Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását – az időszakos vizsgálathoz a 12. § (6) bekezdésében
meghatározott követelményeken túl – az MR. 112/A. §-ában és 15. számú melléklet 6. és 8. pontjában foglalt
üzemeltetési műszaki feltételek vizsgálata alapján kell végezni. Az autóbusz gyártási évét tizenkét naptári
évvel meghaladó korú autóbusz esetében az engedély időbeli hatálya meghosszabbításának további feltétele
a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló miniszteri rendelet 2. számú
mellékletében előírt további műszaki feltételeknek való megfelelőség is.”
5. §		
Az ER. 31. § (2) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (2) bekezdés a következő
30. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„29. a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki
egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., VI., IX., XI. és XVII. mellékletének
módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2014. október 31-i 1171/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
30. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek és műszaki
előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági rendelet
módosításáról szóló 2015. február 3-i 2015/166 (EU) bizottsági rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

6. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Az ER. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az ER. 5/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/17. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

7. §		
Az ER. 1. számú melléklet II. fejezet 1. pont 47. sorában és 2. pont 48. sorában az „Érvényesítő címke sorszáma:”
szövegrész helyébe az „Időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:” szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti az ER.
a)
12. § (17) bekezdése,
b)
1. számú melléklet II. fejezet 2. pontjában a „Kiadandó plakett színe.” szövegrész,
c)
A. Függelék A/9. melléklet II. rész 2. oldal M1 járműkategória alcím 13.2. pontja,
d)
A. Függelék A/9. melléklet II. rész 2. oldal N1 járműkategória 13. pontja,
e)
A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítés táblázatának 38A. sora.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása
9. §		
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gumiabroncsokban az előírt nyomást kell tartani.”
10. §		
Az MR. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104. § Legalább egy – a jármű rögzítésére alkalmas, megfelelő méretű és teherbírású és egy személy által könnyen
kezelhető – kerékkitámasztó éket kell készenlétben tartani
a) minden járművön, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja;
b) az olyan gépjárművön, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, amely 3500 kilogrammot meghaladó
megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsit vontathat.”
11. §		
Az MR. 107. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból,
valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb
össztömege
a) meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg 1 db legalább 6 kg-os
b) meghaladja a 12 000 kg-ot			
1 db legalább 12 kg-os vagy
						2 db legalább 6 kg-os
A, B és C tűzosztályú1) tüzek oltására alkalmas, szabványos2), por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó
készüléket kell készenlétben tartani a járműtűz eloltására.
(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására
a) 30 személy befogadóképességig			
1 db legalább 3 kg-os,
b) 31–100 személy befogadóképesség között
1 db legalább 6 kg-os,
c) 100 személy befogadóképesség felett		
1 db legalább 12 kg-os vagy
						2 db legalább 6 kg-os
A, B és C tűzosztályú1) tüzek oltására alkalmas, szabványos2), por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó
készüléket kell készenlétben tartani.
(3) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek más oltóanyagú, de legalább azonos oltási
teljesítményű hordozható tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek.”
1)
2)

A tűzosztályokra vonatkozóan lásd az MSZ EN 2:1992/A1:2005 „A tüzek osztályozása” c. szabványt.
Lásd MSZ EN 3.
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3. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló
101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása
12. §		
A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési hatóság a „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”-t az üzemben tartó kérelmére
a) elvégzett minősítő vizsgálat alapján alkalmasnak minősített járműhöz, vagy
b) pótkocsi esetén jármű műszaki érvényességi idején belül, szemle alapján
adja ki, vagy a korábban kiadott „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”-t érvényesíti.”
13. §		
Az R.
a)
1. §-ában a „nyergesvontatóra vagy autóbuszra” szövegrész helyébe a „nyergesvontatóra, pótkocsira vagy
autóbuszra” szöveg,
b)
2. §-ában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága (a továbbiakban: regionális igazgatóság)”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: közlekedési hatóság)” szöveg,
c)
2. számú melléklet III. Fejezet 2. pontjában és a IV. Fejezet 1. pont 1.1. alpontjában a „regionális
igazgatóságtól” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóságtól” szöveg,
d)
2. számú melléklet IV. Fejezet 1. pont 1.1. és 1.4. alpontjában a „regionális igazgatóság” szövegrészek helyébe
a „közlekedési hatóság” szöveg
lép.

4. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló
77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása
14. §		
A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM
együttes rendelet (a továbbiakban: KR.) 3. § (1) bekezdésében a „Műszaki adatlap” szövegrész helyébe a „Műszaki
vizsgálati bizonyítvány” szöveg lép.
15. §		
Hatályát veszti a KR.
a)
9. §-ában az „és a plakettért” szövegrész,
b)
3. melléklete,
c)
4. mellékletében a „Kiadandó plakett színe.” szövegrész, és
d)
5. melléklet 3.2.5. pontjában a „, plakettek” szövegrész.

5. Záró rendelkezések
16. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
17. §		
Ez a rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló
műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., VI., IX., XI. és
XVII. mellékletének módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2014. október 31-i 1171/2014/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
1.

Az ER. 5. számú melléklet 5. alcím 1. számú táblázat 51. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1. számú táblázat
Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazandó követelmények, eszközök és módszerek)

(Vizsgálat tárgya
„51 Gumiabroncsok

Köre
1. Gumiabroncs állapota
2. Gumiabroncs mintázat magassága
3. Gumiabroncs típusa / mérete
4. Gumiabroncs szerelés / párosítás

MR §
36
36
36
36

Eszköz

Mélységmérő

Módszer)
Szemrevételezés
Megfelelőség ell.
Megfelelőség ell.
Szemrevételezés”

”
2.

Az ER. 5. számú melléklet 5. alcím 2. számú táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2. számú táblázat
A vizsgált jármű egyes hibáinak minősítése)

„5 FUTÓMŰ /
KERÉK

A vizsgálat
tárgya
0 Tengelyek / felfügg.

Hiba
köre
1 Futómű tengelytest /
felfüggesztése

Minősítés
)

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

0 032. nem jóváhagyott / nem
minősített
0 036. helytelen szerelés
0 037. nem működik / hibásan
működik
0 006. akad / sérült
0 045. szorul
0 042. sérült / deformált
2 Rugózás állapota
0 015. nem megfelelő
0 028. kopott / nagy holtjáték
0 036. helytelen szerelés
0 037. nem működik / hibásan
működik
0 042. sérült / deformált
3 Rugók / bekötési pontok
0 015. nem megfelelő
0 028. kopott / nagy holtjáték
0 036. helytelen szerelés
0 042. sérült / deformált
4 Lengéscsillapítók / bekötési 8 1xx EUSAMA érték
pontok
8 2xx BOGE érték
8 3xx egyéb érték
0 015. nem megfelelő
0 016. mechanikai biztosítás
nem megfelelő
0 028. kopott / nagy holtjáték
0 037. nem működik / hibásan
működik
0 018. szivárog
0 042. sérült / deformált
0 049. törött
5 Stabilizátor / bekötési
0 015. nem megfelelő
pontok
0 016. mechanikai biztosítás
nem megfelelő
0 023. hiányzik / hiányos
0 028. kopott / nagy holtjáték
0 042. sérült / deformált

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A/H
A
A
A
A
A
A/H
A
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1 Gumiabroncsok

1 Gumiabroncs állapota

2 Gumiabroncs mintázat
magassága
3 Gumiabroncs típusa /
mérete

4 Gumiabroncs szerelés /
párosítás
2 Keréktárcsák

1 Keréktárcsák mérete,
kivitele

2 Keréktárcsák sérülése
3 Keréktárcsák rögzítése

3 Csapágyazás

1 Kerékagy csapágyak

0 015. nem megfelelő
0 032. nem jóváhagyott / nem
minősített
0 042. sérült / deformált
0 015. nem megfelelő

A
A

0 015. nem megfelelő

A

0 032. nem jóváhagyott / nem
minősített
0 005. a típustól eltérő méret
0 004. a járműhöz nem
engedélyezett

A

0 015. nem megfelelő
0 036. helytelen szerelés

A
A

0 014. bizonylat / engedély
hiányzik
0 022. előírásnak nem
megfelelő
0 032. nem jóváhagyott / nem
minősített
0 049. törött
0 042. sérült / deformált
0 015. nem megfelelő
0 020. deformált
0 023. hiányzik / hiányos
0 028. kopott / nagy holtjáték
0 036. helytelen szerelés
0 045. szorul
0 006. akad / sérült

A

A
A

A
A

A
A
A
A/H
A
A
A
A/H
A
A
A”

”

2. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
Az ER. 5/A. számú melléklete által meghatározott „MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY” (10.) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(10) Egyéb információk
- a jármű jellegkódja,
- az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója.”
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3. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
1. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 0.2.2. ponttal egészül ki:
„0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására
vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása, ami táblázatos formában is történhet)
Típus:............................................................................................................................................
Változat(ok):.................................................................................................................................
Kivitel(ek):....................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma:....................................................................... ”
2. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 0.5.1. ponttal egészül ki:
„0.5.1.A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának
cégneve és címe.........................................................................”

4. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
1. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. része a következő 0.2.2. ponttal egészül ki:
„0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására
vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása, ami táblázatos formában is történhet)
Típus:............................................................................................................................................
Változat(ok):.................................................................................................................................
Kivitel(ek):....................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma:....................................................................... ”
2. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. része a következő 0.5.1. ponttal egészül ki:
„0.5.1.A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának
cégneve és címe.........................................................................”
3. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. része a következő 2.17., 2.17.1. és 2.17.2. ponttal egészül ki:
„2.17. Többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott jármű (csak a 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú
nem teljes vagy befejezett jármű esetében): igen/nem(1)
2.17.1. A menetkész alapjármű tömege: …………….............................................................kg.
2.17.2. A 692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 5. szakasza szerint kiszámított átlagos terhelés: ..............kg.”
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5. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
1. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. minta I. szakasz 0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0.5. A teljes/befejezett jármű gyártójának cégneve és címe(1):”
2. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. minta I. szakasz a következő 0.5.1. ponttal egészül ki:
„0.5.1.A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának
cégneve és címe:…….............................................................”;
3. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. minta Kiegészítése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kiegészítés
Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel
(Csak az A. Függelék 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.)
A
B
C
D
1.

Tárgy(1)

2.

1. Megengedett zajszint

3.

2. Kibocsátások

4.

3 Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók

5.

4-10.

6.

11. Dízelfüst

7.

12–38.

8.

39. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás

9.

41. Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz
haszongépjárművek

10.

41a Kibocsátások (Euro VI), nehéz
tehergépjárművek/ információhoz való
hozzáférés

11.

42–45.

12.

46. Gumiabroncsok

13.

47–57.

14.

58. Gyalogosvédelem

15.

59. Újrafeldolgozhatóság

16.

60.

17.

61. Légkondicionáló rendszerek

18.

62. Hidrogénrendszer

19.

63. Általános biztonság

20.

63.1. Sebességváltás-jelzők

Szabályozási aktus
száma(1)

(1) E rendelet A. Függelék A/4. mellékletének megfelelően.”

Módosította

A következő
változatokra
vonatkozik
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6. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
1. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. rész B. minta – 1. oldal alcím 0.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására
vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása):
Típus:.................................................................................................................................
Változat (a): ................................................................................................................................
Kivitel (a): ............................................................................................................................. Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés
száma:......................................................................”;
2. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. rész B. minta – 1. oldal alcím 0.5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának
cégneve és címe .......................................................................”;
3. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. rész B. minta 2. oldal O3 és O4 járműkategóriák alcíme a következő 13.2. ponttal egészül ki:
„13.2. A jármű tényleges tömege: ........................................................................................kg”;
4. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C1. minta – 1. oldal alcíme a következő 0.2.2. ponttal egészül ki:
„0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására
vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása):
Típus:...........................................................................................................................................
(a)
Változat
:...................................................................................................................................
Kivitel
(a)
:......................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma:...................................................................”;
5. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C1. minta – 1. oldal alcíme a következő 0.5.1. ponttal egészül ki:
„0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának
cégneve és címe.................................................................”;
6. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M1 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
7. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M1 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
8. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M2 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
9. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M2 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
10. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M3 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
11. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M3 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
12. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N1 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
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13. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N1 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
14. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N2 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
15. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N2 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
16. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N3 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
17. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N3 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
18. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal O1 és O2 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
19. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal O1 és O2 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
20. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal O3 és O4 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
21. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal O3 és O4 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
22. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal O3 és O4 járműkategória alcím 52. pont (e) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(Magyarázó megjegyzések:)
„(e) A 4. és a 4.1. pontot az 1230/2012/EU rendelet 25. fogalommeghatározásának (tengelytáv) és 26. fogalommeghatározásának
(tengelytávolság) megfelelően kell kitölteni.”

7. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítés táblázatának 38A. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
38A
A jármű ülésével
661/2009/EK
D
G+D
egybeépített vagy különálló rendelet 25. sz.
fejtámlák (fejtámaszok)
ENSZ-EGB-előírás
„
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8. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
Az ER. A. Függelék A/17. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„A/17 melléklet
A TÖBBLÉPCSŐS EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS
1.

A GYÁRTÓK KÖTELEZETTSÉGEI

1.1.

A többlépcsős EK-típusjóváhagyási eljárás megfelelő lefolytatása megkívánja valamennyi érintett gyártó összehangolt
tevékenységét. E célból a jóváhagyó hatóságoknak az első és a további lépcsők szerinti típusjóváhagyás kiadását
megelőzően biztosítaniuk kell, hogy az érintett gyártók között jöjjenek létre megállapodások a dokumentumok és
információk szolgáltatására és cseréjére a célból, hogy a befejezett járműtípus a vonatkozó szabályozási aktusokban a
A/4. melléklet vagy a A/11. melléklet alapján meghatározott műszaki követelményeknek megfeleljen. Ezeknek a
dokumentumoknak részleteket kell tartalmazniuk az érintett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek
jóváhagyásairól, illetőleg a még nem teljes jármű részét képező, de még nem jóváhagyott járműrészekről. Az előző lépcső
gyártója minden olyan módosításról tájékoztatja a következő lépcső gyártóját, amely befolyásolhatja a rendszerek vagy a
teljes jármű típusjóváhagyását. Amint kiadták az új kiterjesztést a teljes járműtípusra, de legkésőbb a nem teljes jármű
gyártásának kezdőnapján meg kell, hogy történjen a tájékoztatás.

1.2.

A többlépcsős EK-típusjóváhagyási eljárásban minden gyártó felelős az általa gyártott vagy egy korábbi gyártási
lépcsőhöz általa hozzáadott minden rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység jóváhagyásáért és megfelelőségéért.
A következő lépcső gyártója nem felelős a korábbi lépcsőkben megadott jóváhagyások tárgyáért, kivéve azokban az
esetekben, amikor olyan mértékben módosít lényeges részeket, hogy az előzetesen megadott jóváhagyás érvényét
veszti.

1.3.

A többlépcsős típus-jóváhagyási eljárást egyetlen gyártó is alkalmazhatja. A többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás
azonban nem alkalmazható az egyetlen lépcsőben megépített járművekre vonatkozó követelmények megkerülésére.
Közelebbről vizsgálva az ilyen módon jóváhagyott járművek nem tekintendők több lépcsőben megépített járműnek az e
melléklet 3.4. pontja, valamint az ezen irányelv 22., 23. és 27. cikke (a kis sorozatban gyártott és a kifutó sorozatban
gyártott járművekre vonatkozó mennyiségi korlátok) értelmében.

2.

A TÍPUSJÓVÁHAGYÓ HATÓSÁGOK KÖTELEZETTSÉGEI

2.1.

A típusjóváhagyó hatóság:

2.2.

a)

ellenőrzi, hogy a jármű-típusjóváhagyásra irányadó szabályozási aktusok szerint kiadott minden
EK-típusbizonyítvány a járműtípus adott gyártási állapotára vonatkozik, és megfelel az előírt követelményeknek;

b)

biztosítja, hogy a jármű gyártási állapotára figyelemmel minden vonatkozó adatot feltüntessenek az adatközlő
mappában;

c)

a benyújtott dokumentáció alapján meggyőződik arról, hogy a járművekre vonatkozó műszaki előírások és
adatok, amelyeket az adatközlő mappa I. része tartalmaz, szerepelnek-e az adatcsomagokban vagy a külön
irányelvek alapján kiállított EK-típusbizonyítványokban, a befejezett járművek esetében pedig – amennyiben az
adatközlő mappa I. részében szereplő pontszámot nem adják meg a szabályozási aktusok adatcsomagjában –
igazolja, hogy az adott rész vagy jellemző megfelel az adatközlő mappa adatainak;

d)

elvégzi a járműrészek és a rendszerek ellenőrzését a jóváhagyásra kerülő típusba tartozó járművek
szúrópróbaszerűen kiválasztott mintáján, vagy intézkedik azok elvégzéséről annak érdekében, hogy
megállapítsa, a jármű(vek) valamennyi szabályozási aktus tekintetében megfelel(nek) a hitelesített
adatcsomagban megadott idevágó adatoknak;

e)

adott esetben elvégzi az önálló műszaki egységek tekintetében a megfelelő beépítés ellenőrzését, vagy
intézkedik azok elvégzéséről.

A 2.1. pont d) pontja alkalmazásában megvizsgálandó járművek számának elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy
az EK-típusjóváhagyásra szánt különböző járművek megfelelő ellenőrzését lehetővé tegye a jármű gyártási állapota és a
következő szempontok alapján:
—
—
—
—

motor,
sebességváltó,
hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása),
a kormányzott tengelyek (száma és helyzete),
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—
—
—
—
—

a felépítmény jellege,
az ajtók száma,
bal- vagy jobbkormányos,
az ülések száma,
a felszereltség szintje.

3.

ALKALMAZANDÓ KÖVETELMÉNYEK

3.1.

Az e melléklet szerinti EK-típusjóváhagyások megadása a járműtípus mindenkori gyártási állapota alapján történik, és a
jóváhagyásoknak magukban kell foglalniuk mindazokat a jóváhagyásokat, amelyeket a korábbi gyártási lépcsőkben
adtak ki.

3.2.

Teljes jármű típusjóváhagyása esetén a jogszabályok (különösen a A/2. melléklet követelményei és az ezen rendelet A/4.
mellékletében és A/11. mellékletében felsorolt jogi aktusok) ugyanúgy alkalmazandók, mintha a jóváhagyást az
alapjármű gyártója számára adnák meg (vagy terjesztenék ki).

3.2.1.

Amennyiben a járműrendszer/-alkatrész típusát nem módosították, az előző lépcsőben megadott rendszer-/alkatrészjóváhagyás a vonatkozó szabályozási aktusban az első nyilvántartásba vételre vonatkozóan meghatározott dátumig
érvényes marad.

3.2.2.

Amennyiben egy későbbi lépcső keretében egy járműrendszertípus olyan mértékű módosítására kerül sor, hogy azt
típusjóváhagyás céljából ismét meg kell vizsgálni, az értékelést elég a rendszer azon részeire korlátozni, amelyek
módosultak, vagy amelyeket érintenek a változások.

3.2.3.

Amennyiben egy későbbi lépcső keretében egy másik gyártó olyan mértékben módosítja egy járműrendszer vagy teljes
jármű típusát, hogy a gyártó nevétől eltekintve az még mindig ugyanannak a típusnak tekinthető, a meglévő típusokra
vonatkozó követelmények alkalmazhatók a vonatkozó szabályozási aktusban az első nyilvántartásba vételre vonatkozóan
meghatározott dátumig.

3.2.4.

Amennyiben egy jármű kategóriáját megváltoztatják, az új kategóriára vonatkozó követelményeknek kell teljesülniük. Az
előző kategóriára vonatkozó típusbizonyítvány abban az esetben fogadható el, ha a jármű az új kategóriára vonatkozó
követelményekkel megegyező vagy azoknál szigorúbb követelményeket teljesít.

3.3.

A jóváhagyó hatóság egyetértése esetén a későbbi lépcsőt megvalósító gyártónak megadott, teljes járműre vonatkozó
típusjóváhagyást nem szükséges kiterjeszteni vagy felülvizsgálni, amennyiben egy korábbi lépcső keretében megadott
kiterjesztés nem érinti a későbbi lépcsőt vagy a jármű műszaki adatait. Azonban a jármű korábbi lépcső (k)ben megadott
jóváhagyásának kiterjesztését magában foglaló típus-jóváhagyási számot be kell jegyezni a jármű későbbi lépcsőben
megadott megfelelőségi tanúsítványának 0.2.2. pontjába.

3.4.

Amennyiben egy N vagy O kategóriájú teljes vagy befejezett jármű rakterét egy másik gyártó azzal a céllal módosítja,
hogy a rakomány tárolására vagy rögzítésére szolgáló eltávolítható belső szerelvényeket (például raktérburkolatot, tároló
állványokat vagy tetőcsomagtartót) szereljen be, ezeket a többletterhelés tömege részének lehet tekinteni, és nem
szükséges jóváhagyás, amennyiben mindkét alábbi feltétel teljesül:
a)

a módosítások a jármű tényleges tömegének növelésén kívül semmilyen módon nem érintik a jármű
típusjóváhagyását;

b)

a beszerelt szerelvények speciális eszközök nélkül eltávolíthatók.

4.

A JÁRMŰ AZONOSÍTÁSA

4.1.

Az alapjármű 19/2011/EU bizottsági rendelet által előírt járműazonosító számát a típus-jóváhagyási eljárás valamennyi
további fázisában meg kell őrizni az eljárás nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében.

4.2.

A második és minden további gyártási lépcső valamennyi gyártója a MR. A. Függelék A/18. számú melléklete
meghatározott hatóságilag előírt tábla mellett köteles egy kiegészítő táblát is a járműre rögzíteni, amelynek mintáját e
melléklet függeléke tartalmazza. A táblát megfelelően, jól látható és könnyen elérhető helyen kell rögzíteni olyan részen,
amely a használat során nem cserélődik. A táblán jól láthatóan és kitörölhetetlenül kell feltüntetni a következő adatokat, a
megadott sorrendben:
—
—
—
—

a gyártó neve,
az EK-típusjóváhagyási szám 1., 3. és 4. szakasza,
a jóváhagyási lépcső,
az alapjármű járműazonosító száma,
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—
—
—
—

a jármű műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege, ha az érték a folyamatban lévő jóváhagyási lépcső
alatt változott,
a járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege (ha az érték a folyamatban lévő
jóváhagyási lépcső alatt változott, és ha a jármű vontathat pótkocsit). »0«-t kell írni, ha a jármű nem vontathat
pótkocsit,
az egyes tengelyekre vonatkozó, műszakilag megengedett legnagyobb tengelyterhelés, az első tengelytől a hátsó
felé haladva, ha az érték a folyamatban lévő jóváhagyási lépcső alatt változott,
félpótkocsik és középtengelyes pótkocsik esetében a vonópontra vonatkozó, műszakilag megengedett
legnagyobb terhelés, ha az érték a folyamatban lévő jóváhagyási lépcső alatt változott.

A fenti eltérő rendelkezések hiányában a táblának meg kell felelnie a MR. A. Függelék A/18. számú melléklete követelményeinek.
Kiegészítés
A GYÁRTÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁJÁNAK MINTÁJA
Az alábbi minta csak tájékoztatásul szolgál.
A GYÁRTÓ NEVE (3. lépcső)
e2*2007/46*2609
3. lépcső
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1 – 700 kg
2 – 810 kg
„
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A nemzeti fejlesztési miniszter 73/2015. (XII. 29.) NFM rendelete
az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének,
vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól,
valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól szóló
41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet módosításáról
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény 14. § (6) bekezdés g) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének,
vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint
a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól szóló 41/2015. (VII. 3.)
NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. F-Gáz képzési megállapodás: a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) és a természetes
személy között megkötött szerződés, amely meghatározza a Klímagáz képzésen való részvétel feltételeit, a képzésen
résztvevő jogait és kötelezettségeit;”
(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. képző szerv: a Hatósággal kötött képzési megállapodás alapján, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter által fenntartott Szakképzési Centrum;”

2. §		
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatósági F-Gáz képesítési rendszer
a) felkészítő képzésből,
b) Klímagáz képzésből,
c) F-Gáz képesítésből és
d) képesítést megújító továbbképzésből
áll.”
3. §

(1) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képzés iskolarendszeren kívüli, térítésköteles hatósági képzés.”
(2) A Rendelet 5. § (4)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képző szerv kizárólag képzési megállapodás keretében folytathat képzést, amely megállapodást a Hatóság
a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) rögzíti.
(5) A Hatóság önállóan vagy képzési megállapodás alapján képző szervek bevonásával gondoskodik:
a) a képzéshez szükséges oktatókról,
b) a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről,
c) az elméleti és a gyakorlati képzéshez szükséges eszközökről,
d) a gyakorlati képzéshez szükséges segédanyagokról,
e) a képzést záró vizsga feltételeinek megteremtéséről,
f ) a vizsgák követelményrendszerének a Hatóság honlapján történő megjelentetéséről,
g) a képzési folyamatot támogató informatikai rendszer működtetéséről.
(6) A Klímagáz-záróvizsgabizottság elnökét a Hatóság delegálja.
(7) A képző szervek a képzési megállapodásban és a HKKK-ban foglaltak alapján kötelesek eljárni.
(8) A Hatóság jogosult a képzések követelményének való megfelelőségét ellenőrizni, nem megfelelőség esetén
a képző szervet a képzési követelmények betartására határidőtűzéssel felszólítani, és amennyiben szükségesnek
ítéli, a képzést vagy a vizsgát azonnali hatállyal felfüggeszteni.”

4. §		
A Rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A személyes jelenléthez kötött, a 12. § (1) bekezdése és a 21. § (1) bekezdése szerinti képzéseken a résztvevők
legalább 10 és legfeljebb 30 fős csoportban vesznek részt. A Hatóság a költséghatékonyságra is figyelemmel, ha
az oktatási körülmények azt lehetővé teszik, engedélyezheti a tanfolyamok eltérő létszámmal való megtartását.”
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5. §		
A Rendelet 8. § (2)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képzésre történő regisztrációkor a regisztráló a szakmai előképzettségét az alábbi dokumentumokkal
igazolhatja:
a) szakirányú szakképesítésről (OKJ-s végzettség) kiállított bizonyítvány,
b) végzettséget, képesítést, jogosultságot igazoló okirat,
c) más képesítő testület határozata alapján előírt előkészítő tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány, vagy
d) más uniós tagállam képesítő testülete által kiadott tanúsítvány.
(3) Felsőfokú szakirányú műszaki végzettség esetén a szakmai előképzettség megfelelőségét a Hatóság egyedileg
határozza meg a képzésre történő regisztráció során benyújtott dokumentumok alapján azzal, hogy az adatbázisban
elérhetővé teszi a regisztráló számára azokat a képzéseket, amire jelentkezhet.
(4) A Hatóság a korábban már megszerzett, szakmai előképzettséget igazoló dokumentumokat nyilvántartja.
(5) A képzésekre az adatbázisban történő regisztrációt követően, az adatbázison keresztül az erre vonatkozó
jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.
(6) A jelentkezési lap tartalmazza a jelentkező személyes adatait, elérhetőségeit, a választott képesítési kategóriát,
a választott képző intézményeket, valamint a jelentkező azon kötelezettségvállalását, hogy a képzés költségét
a Hatóság részére megfizeti.
(7) A Hatóság a sikeres jelentkezést követően elektronikus egyenlegértesítőt küld az adatbázison keresztül
a jelentkező részére.
(8) A képzési költségek befizetésének jóváírása után a Hatóság a jelentkező részére az adatbázison keresztül
elektronikus formában előállított számlát és a 4. melléklet szerinti igazolást állít ki és küld meg. A jelentkezési lap és
a 4. melléklet szerinti igazolás együttesen alkotja az F-Gáz képzési megállapodást.”
6. §		
A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Hatóság a 8. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok adatbázisban való rögzítését követő 15 napon belül
megvizsgálja a jelentkező adatlapjában foglaltakat és a szakmai előképzettséget igazoló iratokat, amely alapján
a Hatóság az értékelés eredményeként az adatbázisban a jelentkező értesítésével egyidejűleg elérhetővé teszi
a regisztráló számára azokat a képzéseket, amelyekre jelentkezhet.
(2) Ha a jelentkező szakmai előképzettsége a 2. melléklet szerint nem megfelelő a kiválasztott képesítés
megszerzéséhez, arról a Hatóság az adatbázison keresztül tájékoztatja a jelentkezőt, és ha lehetséges, felkínál
számára a szakmai előképzettségének megfelelő más képzést, amelyet a Hatóság az adatbázisban a jelentkező
ügyféli oldalán is feltüntet. Ha más képzés felajánlására nincs lehetőség, a jelentkezést a Hatóság elutasítja.
(3) Miután a Hatóság az adatbázisban elérhetővé tette a regisztráló számára azokat a képzéseket, amelyekre
jelentkezhet, a regisztráló 5 munkanapon belül köteles az adatbázisban kiválasztani azt a képzést, amin részt kíván
venni, és a jelentkezési lapot elektronikusan kitölteni és véglegesíteni. A határidő elteltét követően a Hatóság törli
az adott regisztrációt.
(4) A jelentkező köteles a Hatóság által megküldött elektronikus egyenlegértesítő alapján a képzés költségét
az értesítő megnyitásától számított 5 munkanapon belül megfizetni.
(5) Ha a jelentkező által az adatbázisban, a jelentkezési folyamat során megjelölt képző szerveknél tanfolyam
a kiválasztott időpontban nem indul, a Hatóság a jelentkezőket – a 4. mellékletben foglaltak figyelembevételével –
úgy osztja el a képző szervek között, hogy a képző szerv és a jelentkező lakóhelye egymáshoz a lehető legközelebb
legyen.
(6) A Hatóság a jelentkező erre irányuló külön írásbeli kérelmére a kérelemben megjelölt más képző szerv
kijelölésével az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően is dönthet.”
7. §		
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az a természetes személy, aki nem rendelkezik az adott képesítés vonatkozásában a megfelelő szakmai
előképzettséggel, a Klímagáz képzést megelőzően a 2. mellékletben rögzítettek szerinti felkészítő képzésen köteles
részt venni.
(2) A felkészítő képzés
a) felkészítő tanfolyamból és
b) felkészítő vizsgából áll.
(3) A felkészítő tanfolyam célja, hogy a Klímagáz záróvizsga elvégzéséhez szükséges szakmai elméleti és gyakorlati
tudást megalapozza. A felkészítő tanfolyamok követelményrendszere a HR és MR szektor képesítési kategóriákon
belüli átjárhatóságot és pályamódosítást elősegíti és megkönnyíti.
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(4) A felkészítő tanfolyamok megnevezését és felépítését az 5. melléklet, követelményeit a HKKK tartalmazza.
(5) A felkészítő képzés lezárásaként a jelentkezőnek felkészítő vizsgát kell tenni, amely szóbeli vizsgát jelent
a HKKK-ban rögzítettek szerint.
(6) A felkészítő vizsgát a vizsgabizottság
a) megfelelt vagy
b) nem felelt meg
minősítéssel értékeli.
(7) A vizsgabizottság a sikeres vizsgáról szakmai előképzettséget igazoló, a Klímagáz képzésen való részvételre
jogosító okiratot állít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak kell átadni, egy példányát a képző
intézmény őrzi meg az adatbázisba történő elektronikus feltöltést követően.
(8) A szakmai előképzettséget igazoló okirat tartalmazza:
a) a kibocsátó intézmény megnevezését,
b) az igazolás birtokosának,
ba) teljes nevét,
bb) születési helyét és idejét,
bc) anyja nevét,
c) a szakmai előképzettség megnevezését és azon – az R. szerinti – képesítési kategóriát, amely képesítés
megszerzéséhez az igazolás jogosultságot jelent,
d) a kiállítás dátumát és
e) a kibocsátó intézmény hivatalos aláírását.
(9) A sikertelen vizsgáról a vizsgabizottság vizsgalapot állít ki két példányban, amelynek egy példányát
a vizsgázónak kell átadni, egy példányát a képző intézmény őrzi meg az adatbázisba történő elektronikus feltöltést
követően. Sikertelen vizsga esetén a vizsgázó a felkészítő vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsga
keretében újabb vizsgát tehet az adatbázisban történt jelentkezését követően. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán
önhibájából nem jelenik meg, vagy a második javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a felkészítő tanfolyam
ismételt elvégzését követően bocsátható a felkészítő tanfolyam díjának ismételt és igazolt megfizetését követően.
(10) Aki a felkészítő vizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban a felkészítő vizsga napjától számított
tizenöt nap elteltével tehet javítóvizsgát.”
8. §		
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A Klímagáz képzés Klímagáz tanfolyamból és Klímagáz záróvizsgából áll.
(2) A Klímagáz tanfolyam
a) távoktatás keretében megvalósuló, személyes jelenléthez nem kötött e-Klímagáz távoktatásból,
b) az R. 4. melléklet 1. táblázata szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és az 1. melléklet szerinti,
személyes jelenléthez kötött elméleti és gyakorlati F-Gáz tanfolyamból
áll.
(3) A Klímagáz záróvizsga
a) e-Klímagáz vizsgából és
b) elméleti és gyakorlati F-Gáz vizsgából
áll.
(4) A Klímagáz képzésen olyan személy vehet részt, aki
a) igazoltan rendelkezik a 2. mellékletben rögzített szakmai előképzettséggel vagy
b) az előírt felkészítő tanfolyamon részt vett és sikeres felkészítő vizsgát tett.
(5) A Klímagáz tanfolyam célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa és készségszerűen alkalmazza a választott
képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális, az éghajlat
és klímavédelmet célzó szakmai ismereteket, tudást és gyakorlatot, megismerje a hatályos uniós és hazai
jogszabályokat, releváns szabványokat, valamint az adatbázis rendszerét és kezelését.”
9. §		
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A Hatóság a 8. § (8) bekezdése szerint létrejött F-Gáz képzési megállapodást követően tájékoztatja
a képzésben résztvevőt a tanfolyam oktatási tematikájáról, és az adatbázisban hozzáférhetővé teszi számára
az e-Klímagáz távoktatás tananyagát.
(2) A képzésben résztvevőnek az e-Klímagáz távoktatást és F-Gáz tanfolyamot a képzésre való jelentkezést követő
hat hónapon belül kell teljesíteni.
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(3) Az F-Gáz tanfolyam sikeres elvégzését követően a képzésben résztvevő 30 napon belül jelentkezhet Klímagáz
záróvizsgára.
(4) A Klímagáz záróvizsgára történő első jelentkezés és a záróvizsgán való részvétel időpontja között legfeljebb
három hónap telhet el.”
10. §		
A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az e-Klímagáz távoktatás az adatbázison keresztül teljesítendő.
(2) A távoktatás során a képzésben résztvevőnek fel kell készülnie és az e-Klímagáz vizsgán számot kell adnia
a klímagázokkal és az ezekkel üzemelő berendezésekkel, rendszerekkel kapcsolatos hazai, uniós, valamint
nemzetközi jogszabályi szabályozás ismeretéről, a HR és MR szektorral szemben támasztott szakmai ismeretekről,
követelményekről, a szakmai és klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének kompetencia feltételeiről.
(3) A képzésben résztvevőnek az e-Klímagáz vizsgát Klímagáz záróvizsga keretén belül, az adatbázison keresztül kell
teljesíteni meghatározott idő alatt az adatbázis által generált kérdéssor alapján.”
11. §		
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A képzésben résztvevő az F-Gáz tanfolyamon kizárólag az e-Klímagáz távoktatás megkezdését követően,
vagy azzal párhuzamosan vehet részt.
(2) Az F-Gáz tanfolyam célja, hogy a képzésben résztvevő az oktatók részvételével megtartott órákon elmélyítse
a felkészítő tanfolyamon és e-Klímagáz távoktatáson megtanult tananyagot, valamint elsajátítsa az adott képesítési
kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységek speciális szakmai ismereteit és
a tudás gyakorlati készségét.
(3) Az F-Gáz tanfolyam további célja, hogy a képzésben résztvevő megtanulja és elsajátítsa az R. szerinti adatbázis
használatát és az R.-ben rögzített valamennyi, képesítetti minőséggel kapcsolatos kötelezettséget és jogosultságot
készség szinten alkalmazza és ismerje.
(4) Az F-Gáz záróvizsgán való részvételre kizárólag az a képzésben résztvevő jogosult, aki
a) részt vett az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción és
b) részt vett a Klímagáz adatbázis oktatáson.”
12. §		
A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A Klímagáz záróvizsgán a vizsgázónak számot kell adnia az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t
tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismereteiből, tudásból és gyakorlatból,
a hatályos hazai, uniós és nemzetközi jogszabályokból, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok
ismeretéből, valamint az adatbázis gyakorlati alkalmazásáról.
(2) A Klímagáz záróvizsgát vizsgabizottság előtt kell teljesíteni. A vizsgabizottság tagjai az elnök és az adott
képesítési kategória szerinti szakterületeken megfelelő szakmai tudással rendelkező kérdező személyek.
(3) A Klímagáz záróvizsga e-Klímagáz vizsgáját, az elméleti és gyakorlati F-Gáz vizsgarészeit a vizsgabizottság
vizsgarészenként
a) megfelelt vagy
b) nem felelt meg
minősítéssel értékeli.
(4) A „megfelelt” szint eléréséhez szükséges követelményeket a HKKK tartalmazza.
(5) A vizsgabizottság a sikeres vizsgáról F-Gáz képesítési tanúsítványt az adatbázis támogatásával állít ki két
példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak kell átadni, egy példányát a Hatóság őrzi meg.
(6) A vizsgabizottság a sikertelen vizsgáról vizsgalapot állít ki a részvizsga eredmények feltüntetésével.
(7) A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében a vizsgázó a Klímagáz záróvizsgadíj ismételt befizetését
követően javítóvizsga keretében új részvizsgát tehet. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg,
vagy a második javítóvizsga sikertelen, új Klímagáz záróvizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára
vonatkozó Klímagáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható.
(8) Aki a Klímagáz záróvizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban a záróvizsga napjától számított
tizenöt nap elteltével tehet javítóvizsgát.
(9) A vizsgaidőpontokat a jelentkezők számának, igényének, munkaidejének figyelembe vételével,
a költségtakarékosság szem előtt tartásával kell meghatározni. A vizsgaidőpontokat és helyszíneket a Hatóság
a honlapján folyamatosan közzéteszi.”
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13. §		
A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) Aki nem teljesíti a 19. § (4) bekezdésben előírtakat, a képesítési tanúsítvány időbeli hatályának kezdő
időpontjától számított három éven belül a 14–15. §-ban meghatározott eljárásrend szerinti megújító e-Klímagáz
távoktatáson, személyes jelenléthez kötött F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción és az azt lezáró megújító
e-Klímagáz vizsgán vesz részt az e §-ban foglalt eltérésekkel.
(2) A megújító e-Klímagáz távoktatás célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységre
vonatkozó hazai, uniós és nemzetközi jogszabályok, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok,
az adatbázissal kapcsolatos követelmények, annak gyakorlati alkalmazásának képesítési kategóriához kötött
elméleti és gyakorlati ismereteinek megújítása, az új F-ÜHG-kal kapcsolatos új technológiák vagy azok alternatív
technológiákkal, valamint helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása.
(3) A megújító e-Klímagáz távoktatás teljesítéséhez a képesített személynek az adatbázisban kell jelentkeznie és
a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján kell megfizetnie az e-Klímagáz képzésnek megfelelő
díjat.
(4) A megújító e-Klímagáz távoktatás megújító e-Klímagáz vizsgával zárul, a megújító e-Klímagáz vizsgát
a távoktatás díjának befizetését követő egy hónapon belül meg kell kezdeni.
(5) A képzésben résztvevőnek a megújító e-Klímagáz vizsgát a Hatóság vagy a képző szerv biztosította
vizsgahelyiségben kell teljesíteni vizsgafelügyelő jelenlétében.
(6) A sikeres megújító e-Klímagáz vizsga a képesítési tanúsítvány időbeli hatályának három évvel történő
meghosszabbítását eredményezi.
(7) A (6) bekezdésben foglaltak esetében a Hatóság a 19. § (5) bekezdése szerint jár el.”
14. §		
A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § A képesített személy képesítési tanúsítványa – a benne foglalt határidővel – hatályát veszti, ha nem
tesz eleget a 19. § (4) bekezdésében vagy 21. § (1) bekezdésében foglalt képesítést megújító továbbképzési
kötelezettségének, és új képesítési tanúsítványt – Klímagáz képzés teljesítését követően – az általános
eljárásrendben szerezhet.”
15. §		
A Rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tanfolyami és a képzéseket lezáró vizsga díját az adott képzésre való jelentkezés elfogadását követően kell
a Hatóság részére megfizetni.”
16. §		
A Rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A megújító e-Klímagáz képzés díja jelentkezési díjból és képzési díjból áll. A képzés díját a jelentkezést követően
a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.”
17. §		
A Rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a jelentkező a Hatóság által elektronikus úton küldött egyenlegértesítőben foglalt díjfizetési kötelezettségét
az értesítő megnyitásától számított 5 munkanapon belül nem teljesíti, a Hatóság a fizetési határidő leteltét követő
5 munkanapon belül a jelentkező jelentkezését hivatalból törli és erről a jelentkezőt írásban is értesíti.”
18. §		
A Rendelet 12. alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § Ha a képzésre jelentkező a Hatóságnak a 8. § (3) bekezdésében foglalt eljárása eredményével nem ért
egyet, úgy indokolással ellátott kérelmet terjeszthet elő 5 napon belül. A Hatóság az indokolással ellátott kérelem
elbírálásáról 15 napon belül dönt, mely ellen a jelentkező 15 napon belül fellebbezéssel élhet.”
19. §		
A Rendelet 29. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Hatóság az SF6-Gáz tanfolyam tervezett időpontjáról – a jelentkezők számától függően – a tanfolyam
megkezdését megelőzően legalább 3 hónappal tájékoztatást tesz közzé a honlapján.”
20. §		
A Rendelet 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó az SF6-Gáz vizsgadíj ismételt
befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Amennyiben a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem
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jelenik meg, vagy a második javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára
vonatkozó SF6-Gáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható.”
21. §		
A Rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság a sikeres Klímagáz és SF6-Gáz záróvizsgát követően a képzésen résztvevő személy részére
tanúsítványt állít ki, melyben feltünteti a (4) bekezdésben foglaltakat.”
22. §		
A Rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság a vállalkozások számára a 36–37. §-ban rögzítettek szerinti eljárást követően kiadott képesítési
tanúsítványon feltünteti
a) a Hatóság megnevezését,
b) a vállalkozás megnevezését,
c) a vállalkozás székhelyét és adószámát,
d) azon tevékenységeket, amelyek végzésére a vállalkozás jogosult,
e) a kiállítás dátumát és
f ) a Hatóság hivatalos aláírását.”
23. §		
A Rendelet 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A megújító e-Klímagáz vizsga teljesítéséig a már képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személy ideiglenes
képesítést kap azzal, hogy az ideiglenes képesítés a már megszerzett képesítési jogosultságának megfelelő F-ÜHG-t
tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére korlátozás nélkül jogosít.”
24. §		
A Rendelet 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. § (1) Minden olyan érvényes képesítési jogosultsággal rendelkező személy, aki e rendelet hatálybalépését
megelőzően a Hatóság által elismerten legalább 100 kreditpontot gyűjtött össze szakmai rendezvényeken és
képesítési jogosultságának érvényessége 2016. június 30-ig lejár, annak képesítése érvényességét a Hatóság
a 19. § (5) bekezdése alapján eljárva három évvel hosszabbítja meg azzal, hogy az üvegházhatású gázokkal
kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének,
valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási
díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól szóló 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet módosításáról szóló
73/2015. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) által módosított 18–22. §-ban rögzített képesítést megújító
továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) Minden olyan érvényes képesítési jogosultsággal rendelkező személy, aki e rendelet hatálybalépését
megelőzően a Hatóság által elismerten 100 kreditpontnál kevesebbet gyűjtött össze szakmai rendezvényeken
és képesítési jogosultságának érvényessége 2016. december 31-ig lejár, annak képesítési érvényessége
meghosszabbításánál a Hatóság a 18–22. §-ban rögzített képesítést megújító továbbképzésre vonatkozó
rendelkezések alkalmazása során, de legkésőbb a 2016. december 31-ig lejáró képesítéseknél a szakmai
továbbképzéseken szerezhető pontszámokba beszámítja.
(3) 2018. január 1-jén minden korábban megszerzett kreditpont érvényét veszti és a 18–22. §-ban rögzített
képesítést megújító továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
25. §		
A Rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett érvényes E-I. képesítési kategóriával rendelkező
képesített személyeknek az első SF6-Gáz továbbképzésen a 2017. évben kell részt venniük.
(2) Minden olyan természetes személy, aki e rendelet hatálybalépését megelőzően már hatályos E-I. képesítési
kategóriának megfelelő képesítéssel rendelkezik és a képesítés hatályossága 2016. június 30. napjáig jár le,
képesítése hatályossága meghosszabbítása érdekében a 33. § szerinti SF6-Gáz továbbképzésen vehet részt.
(3) A vizsga teljesítéséig a már képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személy ideiglenes képesítést kap azzal, hogy
az ideiglenes képesítés a már megszerzett képesítési jogosultságának megfelelő tevékenység végzésére korlátozás
nélkül jogosít.
(4) Ha a vizsga teljesítésére 2016. június 30. napjáig nem kerül sor, úgy képesítési tanúsítványuk hatályát veszti, és
a 29–32. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.”
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26. §

(1) A Rendelet 49. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„b) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak
bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 2015/2067 bizottsági
végrehajtási rendelet,
c) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat
tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton
kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből
való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös
elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 2015/2066 bizottsági végrehajtási rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) A Rendelet 49. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„f ) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat
tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és
-pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek
képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és
hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös
elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 2015/2065 bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

27. §

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

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

28. §		
A Rendelet
1.
2. § 1. pontjában az „az F-Gáz záróvizsga” szövegrész helyébe az „a Klímagáz képzés” szöveg,
2.
2. § 4. pontjában az „eszközeit” szövegrész helyébe a „humán és tárgyi eszközeit” szöveg,
3.
2. § 7. pontjában a „tanfolyam” szövegrész helyébe a „képzés” szöveg,
4.
4. § (2) bekezdésében az „F-Gáz záróvizsgát” szövegrész helyébe a „Klímagáz záróvizsgát” szöveg,
5.
4. § (3) bekezdés a) pontjában a „303/2008/EK” szövegrész helyébe a „2015/2067 bizottsági végrehajtási
rendelet” szöveg, az „5.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg,
6.
4. § (3) bekezdés b) pontjában a „305/2008/EK” szövegrész helyébe a „2015/2066” szöveg, az „4.” szövegrész
helyébe a „3.” szöveg,
7.
6. § (1) bekezdésében a „minden év decemberében” szövegrész helyébe a „rendszeresen, legalább évente egy
alkalommal” szöveg,
8.
„7. A felkészítő tanfolyam és a felkészítő vizsga” alcím címe helyébe a „7. A felkészítő képzés” szöveg,
9.
„8. Az F-Gáz tanfolyam és az F-Gáz záróvizsga” alcím címe helyébe a „8. A Klímagáz képzés” szöveg,
10.
18. § (3) bekezdésében „rendelkezések naprakészen” szövegrész helyébe a „rendelkezések ismereteinek
naprakészen” szöveg, a „kapcsolatos technológiák valamint azok alternatív technológiákkal” szövegrész
helyébe a „kapcsolatos – és az azokat helyettesítő alternatív – technológiákkal” szöveg,
11.
20. § (1) bekezdésében a „Hatóságnál írásban be kell jelentenie” szövegrész helyébe a „Hatóságnál
engedélyeztetni kell” szöveg,
12.
20. § (4) bekezdésében a „megismerését és jóváhagyását” szövegrész helyébe az „engedélyezését” szöveg,
13.
23. § (2) bekezdésében a „felhívása” szövegrész helyébe az „által küldött elektronikus egyenlegértesítő” szöveg,
14.
24. § (2) bekezdésében a „9. §-ban” szövegrész helyébe a „8. § (7) bekezdésében” szöveg,
15.
25. § (1) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében és 35. § (3) bekezdésében a „felhívása” szövegrész helyébe
az „által küldött elektronikus egyenlegértesítő” szöveg,
16.
25. § (2) bekezdésében a „részt venni” szövegrész helyébe a „részt venni és az átjelentkezés 60 napon belül
nem megoldható” szöveg,
17.
27. § (2) és (5) bekezdésében és 35. § (2) bekezdésében a „felhívása szerint” szövegrész helyébe az „által
küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján” szöveg,
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
lép.

27. § (4) bekezdésében a „távoktatás” szövegrész helyébe a „képzés” szöveg,
27. § (4) bekezdésében a „távoktatáson” szövegrész helyébe a „képzésen” szöveg,
31. § (3) bekezdésében a „HKKV” szövegrész helyébe a „HKKK” szöveg,
31. § (4) bekezdésében a „javítóvizsga” szövegrész helyébe a „második javítóvizsga” szöveg,
32. § (3) bekezdésében a „felszólítására” szövegrész helyébe az „által küldött elektronikus egyenlegértesítő
alapján” szöveg,
44. § (1) bekezdésében a „2015. július 1.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.”, a „2015. december 31.”
szövegrész helyébe a „2016. december 31.” szöveg,
44. § (2) bekezdésében a „2016. január 1.” szövegrész helyébe a „2016. július 1.” szöveg,
44. § (4) bekezdésében a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. december 31.” szöveg,
45. § (1) bekezdésében a „vizsgát nem tett” szövegrész helyébe a „vizsgára jelentkezett” szöveg, a „2015.
december 31-éig F-Gáz” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig Klímagáz” szöveg,
45. § (2) bekezdésében a „2015. december 31-éig F-Gáz” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig Klímagáz”
szöveg, az „F-Gáz” szövegrész helyébe a „Klímagáz” szöveg,
48. §-ában a „2016. január 1.” szövegrész helyébe a „2016. december 31.” szöveg

29. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
6. § (2) bekezdésében az „amelyet a Hatóság köteles öt évig megőrizni” szövegrész;
b)
7. § (6) bekezdésében az „a képesítést megújító” szövegrész;
c)
11. §-a;
d)
19. § (2) bekezdésében az „A szakmai továbbképzést – ha az más szervezet szervezésében kerül megtartásra –
a Hatóság a szakmai továbbképzés tartalmának előzetes megismerését követően hagyja jóvá.” szövegrész;
e)
19. § (4) bekezdésében a „figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra is” szövegrész;
f)
24. § (1) bekezdésben a „megtartott tanfolyamra” szövegrész;
g)
17. alcímének címében az „és az F-Gáz kártya” szövegrész;
h)
40. § (5) és (6) bekezdése;
i)
3. melléklete;
j)
8. melléklete; és
k)
9. melléklete.
30. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
31. §		
Ez a rendelet
a)
az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tagállamok képzési és képesítési
programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i
2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet,
b)
az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat
tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy
használaton kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos
kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó
minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i
2015/2066 bizottsági végrehajtási rendelet és
c)
az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat
tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok
és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes
személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött
hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó
minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i
2015/2065 bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 73/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
Az F-Gáz és SF6-Gáz tanfolyamok
A
Képesítési
kategória

B
Képzés megnevezése

2.

HR-I

HR-I. kategóriás F-Gáz képzés

3.

HR-II

HR-II. kategóriás F-Gáz képzés

15 óra

4.

HR-III

HR-III. kategóriás F-Gáz
képzés

10 óra

5.

HR-IV

HR-IV. kategóriás F-Gáz
képzés

20 óra

6.

MR-V

MR-V. kategóriás F-Gáz
képzés

10 óra

7.

MR-VI

MR-VI. kategóriás F-Gáz
képzés

25 óra

8.

MR-VII

MR-VII. kategóriás F-Gáz
képzés

15 óra

E-I. kategóriás F-Gáz képzés

1.) Távoktatás, lezárása
SF6-Gáz tesztvizsgával
2.) SF6-Gáz gyakorlati
tanfolyam

1.

9.

E-I

C
F-Gáz tanfolyam
felépítése
25 óra

D
F-Gáz záróvizsga
e-Klímagáz vizsga,
szóbeli és gyakorlati
vizsga
e-Klímagáz vizsga,
szóbeli és gyakorlati
vizsga
e-Klímagáz vizsga,
szóbeli és gyakorlati
vizsga
e-Klímagáz vizsga,
szóbeli és gyakorlati
vizsga
e-Klímagáz vizsga,
szóbeli és gyakorlati
vizsga
e-Klímagáz vizsga,
szóbeli és gyakorlati
vizsga
e-Klímagáz vizsga,
szóbeli és gyakorlati
vizsga

SF6-Gáz záró szóbeli és
gyakorlati vizsga

”
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2. melléklet a 73/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
A képesítési tanúsítvány megszerzéséhez szükséges szakmai előképzettségi feltételek és az előírt felkészítő
tanfolyam

1.

A
Képesítési
kategória

B
Klímagáz záróvizsga
teljesítéséhez szükséges
szakmai előképzettség
szakirányú szakképzettség
esetén

C
Klímagáz záróvizsga
teljesítéséhez szükséges
szakmai előképzettség
egyéb középfokú
képzettség esetén

D
Előírt felkészítő tanfolyam
megjelölése és neve

2.

HR-I

-

-

3.

HR-II

-

-

4.

HR-II

Egyéb műszaki
szakképzettség

FT-II
Kisteljesítményű hűtő-, klíma és
hőszivattyú szerelő

5.

HR-III

- Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő
vagy
- a kategóriának megfelelő
tevékenység végzésére jogosító
szakmai képzettség
- Ipari- és kereskedelmi hűtőgépszerelő
Szellőző- és klímaberendezésszerelő
- Épületgépész technikus
- Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő,
- Légtechnikai rendszerszerelő
vagy
- a kategóriának megfelelő
tevékenység végzésére jogosító
szakmai képzettség
-

-

6.

HR-IV

FT-III
Hűtőközegek környezetbarát
kezelése
-

7.

MR-V

8.

MR-VI

9.

MR-VI

10.

MR-VII

- Hűtőberendezés kezelő vagy
- a kategóriának megfelelő
tevékenység végzésére jogosító
szakmai képzettség
-

-

Járműgépészeti
szakképzettség

- Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő
vagy
- a kategóriának megfelelő
tevékenység végzésére jogosító
szakmai képzettség
- gépjárműszerelő,
- gépszerelő,
- mechatronikus, vagy
- járműgépész

Járműgépészeti
szakképzettség

- Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő,
- Épületgépész-technikus,
- Ipari- és kereskedelmihűtőgépszerelő,
- Szellőző- és klímaberendezésszerelő
- Légtechnikai rendszerszerelő
vagy
- a kategóriának megfelelő
tevékenység végzésére jogosító
szakmai képzettség

Járműgépészeti
szakképzettség

-

FT-III
Hűtőközegek környezetbarát
kezelése
FT-VI
Nagyteljesítményű szállítmányhűtő
és járműklíma javítás

FT-VII
Mobil hűtő- és járműklíma
és
FT-VI
Nagyteljesítményű szállítmányhűtő
és járműklíma javítás
FT-VII
Mobil hűtő- és járműklíma
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MR-VII

- gépjárműszerelő,
- gépszerelő,
- mechatronikus, vagy
- járműgépész

-

-

„

3. melléklet a 73/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
IGAZOLÁS
F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységet végzők F-Gáz képzésére való jelentkezésről
A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság igazolja, hogy
Név: ..............................................................................................................................................
Születési hely: ..............................................................................................................................
Születési idő: ................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
.................................................................... (képesítési kategória megjelölése) képzésre
............... év ................ hó ..... …napján jelentkezett, a tanfolyam ____________________ forint összegű díját megfizette,
a jelentkezése elfogadásra került.
A képzést várhatóan lebonyolító képző szerv neve:
................................................................................................
A képzés kezdésének várható időpontja: .....................................................................................
A képzés befejezésének várható időpontja: .................................................................................
Az igazolás a kiállítástól számított 1 évig érvényes.
Ezen igazolás alapján nevezett jogosult – azonos kategóriás képesített személy felügyelete mellett – hűtőközeg környezetbe
jutását okozó, a kategóriának megfelelő tevékenység végzésében közreműködni.
Kelt .........................., ............ év.............................. hó ...... napján

P. H.

.......................................
aláírás
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
”
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4. melléklet a 73/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„5. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
A felkészítő tanfolyamok
A

B
Felkészítő
tanfolyam
megjelölés

C
Felkészítő tanfolyam
megnevezése

-

1.

Képesítési
kategória

2.

HR-I

-

3.

HR-II

FT-II

4.

HR-III

FT-III

5.

HR-IV

-

6.

MR-V

FT-III

7.

MR-VI

FT-VII. és FT-VI.

8.

MR-VII

FT-VII.

Kisteljesítményű hűtő-,
klíma- és hőszivattyú
berendezés szerelő
Hűtőközeg lefejtőkezelő_HR
Hűtőközeg lefejtőkezelő_MR
Nagyteljesítményű
jármű hűtés- és klíma
szerelő
Kisteljesítményű jármű
hűtés- és klíma szerelő

D

E

Felkészítő tanfolyam
felépítése

Felkészítő vizsga

Szakmai előképzettség

nincs

50-60 óra kötelező képzés

szóbeli és gyakorlati
vizsga

15-20 óra kötelező képzés

szóbeli és gyakorlati
vizsga

Szakmai előképzettség

nincs

15-20 óra kötelező képzés

szóbeli és gyakorlati
vizsga

50-60 óra kötelező képzés

szóbeli és gyakorlati
vizsga

25-30 óra kötelező képzés

szóbeli és gyakorlati
vizsga
”
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5. melléklet a 73/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„6. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
A képzés, vizsgáztatás és képesítés díjai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

A
Megnevezés
Jelentkezési díj klímagáz képesítésre
Felkészítő tanfolyam díja H-II. (FT-II) képesítési
kategória
Felkészítő tanfolyam díja H-III. (FT-III) képesítési
kategória
Felkészítő tanfolyam díja M-V. (FT-III) képesítési
kategória
Felkészítő tanfolyam díja M-VI. (FT-VI) képesítési
kategória
Felkészítő tanfolyam díja M-VII. (FT-VII) képesítési
kategória
Felkészítő vizsgadíj
e-Klímagáz távoktatás díja H-I. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja H-II. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja H-III. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja H-IV. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja M-V. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja M-VI. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja M-VII. képesítési kategória
e-Klímagáz vizsgadíj
Klímagáz tanfolyam díja H-I. képesítési kategória
Klímagáz tanfolyam díja H-II. képesítési kategória
Klímagáz tanfolyam díja H-III. képesítési kategória
Klímagáz tanfolyam díja H-IV. képesítési kategória
Klímagáz tanfolyam díja M-V. képesítési kategória
Klímagáz tanfolyam díja M-VI. képesítési kategória
Klímagáz tanfolyam díja M-VII. képesítési kategória
Klímagáz záróvizsgadíj
(I, II, , VI, VII kategória)
Klímagáz záróvizsgadíj
(III,IV,V kategória)
Megújító e-Klímagáz képzés jelentkezési díj
Megújító e-Klímagáz képzés díja
SF6-Gáz tanfolyam jelentkezési díj
SF6-Gáz tanfolyam díja
e-SF6 vizsgadíj
SF6-Gáz vizsgadíj
SF6-Gáz továbbképzés jelentkezési díja
SF6-Gáz továbbképzés díja
SF6-Gáz továbbképzés elméleti vizsga díja
Éves hatósági továbbképzés jelentkezési díja
Éves hatósági továbbképzés díja
Szakmai továbbképzés jelentkezési díja
Képesített vállalkozás minősítés igazolás kiadása
pályázathoz
Képesített vállalkozás minősítés szüneteltetése és
felfüggesztése kérelem alapján
Képesített vállalkozás minősítés törlése
kérelem alapján végleges jelleggel
Képesítési tanúsítvány pótlásának díja

B
Díjtétel
5 000 Ft/képzés
70 000 Ft/fő
20 000 Ft/fő
20 000 Ft/fő
70 000 Ft/fő
40 000 Ft/fő
2 000 Ft/fő
5 000 Ft/fő
5 000 Ft/fő
5 000 Ft/fő
5 000 Ft/fő
5 000 Ft/fő
5 000 Ft/fő
5 000 Ft/fő
2 000 Ft/fő
30 000 Ft/fő
25 000 Ft/fő
20 000 Ft/fő
20 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
30 000 Ft/fő
25 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
10 000 Ft/fő
2 000 Ft/fő
20 000 Ft/fő
2 000 Ft/fő
45 000 Ft/fő
5 000 Ft/fő
20 000Ft/fő
10 000 Ft/fő
35 000 Ft/fő
10 000 Ft/fő
2 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
2 000 Ft/fő
5 000 Ft / képesítési kategória / alkalom
2 000 Ft/ képesítési kategória
2 000 Ft/ képesítési kategória
2 000 Ft/fő
”
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6. melléklet a 73/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„7. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
Képesítési tanúsítvány vállalkozások számára
Nyilvántartási szám:
Képesítési tanúsítvány
melyet kiadott a
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
mint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján kijelölt Képesítő és Vizsgáztató Testület.
A képesítés feljogosítja
……………………….………….
(cég neve)
(székhely: ……………… adószám: ……………………, F- Gáz ügyfélazonosító: ……………………………..)
a 14/2015. Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. pontjában meghatározott …….. képesítési kategória szerinti
…………………………………………………………………………………………………
(tevékenység rögzítése)
végzésére.
A képesítés megfelel az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat
tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek képesítésére, valamint
a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések
tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek
meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet követelményrendszerének.
A képesítés a kiadás napján érvényes képesítést igazolja. Az aktuális állapot ellenőrzése a Hatóság Klímagáz adatbázis
nyilvános felületén, a vállalkozás adószáma alapján lehetséges.
Kelt: …………….., 2015. ………... hó …….. nap

P. H.

……………………………………..
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelete
a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő – és rakodógépek kezelőinek képzéséről és
vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények
kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet
módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és
vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosítása
1. §		
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„a) a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy
vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban
együtt: emelő- és rakodógép),”
2. §		
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A gépkezelők képzése szaktanfolyamon történik.
(2) Szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki
a) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel, és
b) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy
nehézgépkezelői szakképesítéssel rendelkezik, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett,
kivéve, ha már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel.
(3) Szaktanfolyami oktatást az a képző szerv végezhet, amely megfelel a 3. mellékletben meghatározott
feltételeknek.
(4) A szaktanfolyamon való részvétel kötelező. A szaktanfolyam keretében gépcsoportonként és tanulónként
legalább 3 tanóra gyakorlati oktatást, valamint tanfolyamonként 1 óra munkavédelmi és elsősegély oktatást kell
tartani, egy tanóra időtartama 45 perc.
(5) A szaktanfolyamon az oktathat, aki megfelel a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételeknek,
valamint a választott gépcsoportba tartozó gép kezelésére jogosító, e rendeletben meghatározott jogosítvánnyal
rendelkezik.
(6) Az oktatás ismeretanyagát a 4. melléklet tartalmazza.”
3. §		
Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Vizsgát az tehet, aki
a) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel, valamint
b) rendelkezik
ba) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyűvagy nehézgépkezelői szakképesítéssel, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsga eredményes
teljesítését igazoló okmánnyal, és a 4. §-ban meghatározott szaktanfolyamot elvégezte, vagy
bb) az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.)
ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvánnyal.
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(2) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.)
ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiállított építőgép-kezelői jogosítványba bejegyzett, adott gépre vonatkozó
gépkezelési jogosultság – a 4. §-ban meghatározott szaktanfolyam elvégzése nélkül, gyakorlati vizsga letételével –
a 2. melléklet szerinti azonos gépcsoportra terjeszthető ki.
(3) A gépkezelő vizsgákat és gépkezelői jogosítvány kiadását a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint végzi.
(4) Az NKH a szaktanfolyamot folytató szervezettel a szaktanfolyam befejezésének időpontját megelőző
5 munkanappal történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg a vizsga időpontját és helyét. A szaktanfolyami
képzést folytató szervezet kérelmére az NKH az e rendelet szerinti vizsga időpontját a szakképesítő vizsgával azonos
napra tűzi ki. Ebben az esetben a szakképesítő vizsga elnökének kijelöléséhez az NKH egyetértése szükséges.
(5) A vizsgák megtartására vonatkozó szabályokat az 5. melléklet tartalmazza.”
4. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NKH vizsgabizottsága (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökből és két tagból (a továbbiakban együtt:
vizsgabiztos) áll. A vizsgára a vizsgabizottságot az NKH jelöli ki.”
(2) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vizsgabizottság mellett a vizsgán részt vesz a gép üzemeltetéséért felelős gyakorlati oktató is.”

5. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
lép.

6. § (5) bekezdésében az „a tanfolyamot” szövegrész helyébe az „a szaktanfolyamot” szöveg,
6. § (6) bekezdésében az „Az elméleti és gyakorlati vizsgáról” szövegrész helyébe az „A vizsgáról” szöveg,
7. § (2) bekezdésében az „az elméleti és gyakorlati vizsgákról” szövegrész helyébe az „a vizsgákról” szöveg,
8. § (4) bekezdésében a „2015. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,
2. melléklet II. pont 33. alpontjában a „Targoncák” szövegrész helyébe a „Villástargoncák” szöveg,
3. melléklet címében a „tanfolyam” szövegrész helyébe a „szaktanfolyam” szöveg,
4. melléklet II. pontjának címében az „A gyakorlati tantárgy oktatásának” szövegrész helyébe az „Az oktatás”
szöveg,
5. melléklet II. pontjának címében a „Gyakorlati vizsga” szövegrész helyébe az „A képzést követő vizsga
(a továbbiakban: gyakorlati vizsga)” szöveg,
5. melléklet II. pontjában és III. pont a) alpontjában a „tanfolyam” szövegrész helyébe a „szaktanfolyam” szöveg

6. §		
Hatályát veszti az R.
a)
3. § (3) bekezdésében és 6. § (5) bekezdésében a „gyakorlati” szövegrész,
b)
3. melléklet 1. pontja,
c)
4. melléklet címében az „elméleti és gyakorlati” szövegrész,
d)
4. melléklet I. pontja,
e)
5. melléklet I. pontja,
f)
5. melléklet III. pontjában a „gyakorlati” szövegrész.

2. A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosítása
7. §		
A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet 2. melléklet II. részében a 6. sorszámú Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(a szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye fejezet 7. alcím 7.2. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(7. EGYEBEK)
„7.2. Egyéb vizsgáztatási feltételek:
Az e rendeletben előírt, a „gépkezelők általános ismeretei” modul korábbi eredményes teljesítése esetén a képzést
folytató intézmény vezetője a tanfolyami hallgató kérelemére saját belátása szerinti órabeszámítást eszközölhet,
az építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés bármely szakmairányának megszerzésekor.
Eredményes teljesítésnek számít, ha egy korábbi tanfolyamon sikeres modulzáró vizsgát tett, vagy ezt a modult is
tartalmazó sikeres szakképesítő vizsgát tett és OKJ szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezik.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről
szóló igazolás (7.4. pont szerinti gyakorlatot igazoló lap) alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum
42–72 órában, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott tanfolyami idő (90–140 óra) arányában.
A gyakorlati idő beszámítás vizsgázónként értendő.
A gyakorlatot igazoló lapnak tartalmazni kell: a vizsgázó személyi adatait, az adott munkagép pontos típusát,
azonosító számát (gyári szám), valamint a beszámítandó gyakorlati foglalkozásban eltöltött időt.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe ugyancsak beszámítható a már említett 42–72 óra gyakorlat, amennyiben
a tanfolyami hallgató a szakmairánynak megfelelő gépcsoportra vagy a megfelelő gépcsoportba tartozó gépre
érvényes építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik.
Gyakorlati igazolás, építőgépkezelő vagy gépkezelő jogosítvány alapján történő gyakorlati idő beszámítása esetén is
legalább 12 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.
Nem kell tanfolyami képzésen részt vennie, és csak gyakorlati vizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki
az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.)
ÉVM–KPM együttes rendeletben meghatározott építőgépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik, és az ebbe bejegyzett
gépre vonatkozó vizsgát kíván tenni.
Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze. Összevont vizsga szervezése esetén az együttes összlétszám
legalább tíz fő. Összevont vizsga szervezése esetén egy tanfolyami hallgató legfeljebb két szakmairányra tehet
vizsgát.
A bizonyítvány kiadásához kapcsolódóan lehetőség van egy tanúsítvány kiadására, amelyben a vizsga szervezője
rögzíti, a vizsgabizottság aláírásával tanúsítja, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgát mely géptípus igénybevételével
teljesítette.
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra
előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2008/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség hadrendjében lévő 2015. május 19-én súlyosan megrongálódott JAS-39D Gripen
repülőgép pótlása érdekében a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Svéd Királyság Védelmi
és Biztonsági Export Ügynökség [Swedish Defence and Security Export Agency (FXM)] elnevezésű szervezete
között fennálló Bérleti Megállapodás módosítására vonatkozó feladatokról
A Kormány
a)

b)
c)

egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Svéd Királyság Védelmi és
Biztonsági Export Ügynökség [Swedish Defence and Security Export Agency (FXM)] elnevezésű szervezete
között a JAS 39 Gripen típusú repülőgépek bérletével kapcsolatos részletes feltételeket tartalmazó
Bérleti Megállapodásban (a továbbiakban: bérleti szerződés) meghatározott feltételek a repülőgép-flotta
helyreállítására vonatkozó követelményekkel módosításra kerüljenek;
felhívja a honvédelemért felelős minisztert, hogy kezdje meg a bérleti szerződés módosítására irányuló
tárgyalásokat;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy az állam nevében a honvédelemért felelős miniszter a központi költségvetés
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnek az érintett beszerzéssel kapcsolatos kiadásait tartalmazó
költségvetési kiadási előirányzata terhére a bérleti szerződés módosítását aláírja azzal, hogy
2017–2026 között a módosítással járó többlet kifizetés a 2015. december 16-i MNB devizaárfolyamon és
a 2001. első negyedévi gazdasági árszinten számítva nem haladhatja meg a 9,5 milliárd Ft-ot.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről
A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (2) bekezdés d) pontja alapján a következő
határozatot hozza:
1. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények körét az 1. melléklet állapítja meg.
2. A nemzetbiztonsági védelmet ellátó nemzetbiztonsági szolgálatok – feladatkörük szerint – az 1. melléklet
1. pontjában meghatározott, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Nbtv.) 74. § b) pontja szerint állami szervnek minősülő szervvel – létesítmény esetében a létesítményt üzemeltető
szervvel – az Nbtv. 28. § (2) bekezdése alapján megállapodást kötnek az együttműködésük részletes szabályairól és
a védendő létesítményekről.
3. A nemzetbiztonsági védelmet ellátó nemzetbiztonsági szolgálatok – feladatkörük szerint – az 1. melléklet
1. pontjában meghatározott, az Nbtv. 74. § b) pontja szerint állami szervnek nem minősülő más szervvel
– létesítmény esetében a létesítményt üzemeltető szervvel –, valamint az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott
gazdálkodó szervezettel – létesítmény esetében a létesítményt üzemeltető gazdálkodó szervezettel – az Nbtv.
28. § (3) bekezdése alapján megállapodás megkötését kezdeményezik az együttműködésük részletes szabályairól
és a védendő létesítményekről. A megkeresett szerv, gazdálkodó szervezet a megállapodás megkötésére irányuló
kezdeményezést elutasíthatja.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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5. Hatályát veszti a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30)
Korm. határozat.
6. E határozat hatálybalépése nem érinti az e határozatban foglalt szervvel, gazdálkodó szervezettel korábban
megkötött együttműködési megállapodások hatályát.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz
1. A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és
létesítmények:
1.1. Költségvetési Tanács,
1.2. Országház, Országgyűlés Irodaháza, Országgyűlés Hivatala,
1.3. Köztársasági Elnök Hivatala,
1.4. a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnökének és a miniszterelnök rezidenciája,
1.5. Alkotmánybíróság,
1.6. Állami Számvevőszék,
1.7. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
1.8. Kúria, ítélőtáblák, törvényszékek, járásbíróságok,
1.9. Országos Bírósági Hivatal,
1.10. Legfőbb Ügyészség, fellebbviteli főügyészségek, főügyészségek, járási ügyészségek,
1.11. Magyar Nemzeti Bank és azon gazdálkodó szervezetek, amelyekben a Magyar Nemzeti Bank többségi
tulajdonosi jogokat gyakorol,
1.12. minisztériumok,
1.13. Gazdasági Versenyhivatal,
1.14. Közbeszerzési Hatóság,
1.15. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1.16. Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság,
1.17. Központi Statisztikai Hivatal,
1.18. Országos Atomenergia Hivatal,
1.19. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
1.20. Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
1.21. Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal,
1.22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal
1.23. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működését biztosító szervek,
1.24. katonai vezetési létesítmények, valamint a Magyar Honvédség szervei,
1.25. Magyarország külképviseletei, valamint külföldön működő katonai szervei,
1.26. nemzetbiztonsági szolgálatok,
1.27. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervei,
1.28. Terrorelhárítási Központ,
1.29. büntetés-végrehajtási szervek,
1.30. Nemzeti Védelmi Szolgálat,
1.31. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,
1.32. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
1.33. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,
1.34. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala,
1.35. polgármesteri hivatalok, megyei önkormányzati hivatalok,
1.36. fővárosi és megyei kormányhivatalok és azok szervezeti egységeiként működő járási (fővárosi kerületi)
hivatalok,
1.37. fővárosi és megyei védelmi bizottságok,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

27883

1.38. Igazságügyi Hivatal,
1.39. igazságügyi szakértői intézetek,
1.40. Magyar Államkincstár,
1.41. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
1.42. Országos Környezetvédelmi, és Természetvédelmi Főfelügyelőség,
1.43. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
1.44. Nemzeti Közlekedési Hatóság,
1.45. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
1.46. a hazai és közösségi forrásokból származó támogatások elosztásában közreműködő szervezetek,
1.47. Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal,
1.48. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal,
1.49. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,
1.50. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
1.51. nukleáris anyagot kezelő, feldolgozó tudományos intézetek,
1.52. Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
1.53. Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ,
1.54. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet:
1.55. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
1.56. Országos Mentőszolgálat,
1.57. Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
1.58. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,
1.59. Oktatási Hivatal,
1.60. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a rendészeti szakközépiskolák
1.61. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság,
1.62. Kormány vendégházai,
1.63. állami ünnepségeknek helyszínt biztosító objektumok,
1.64. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet,
1.65. Földmérési és Távérzékelési Intézet,
1.66. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
1.67. Országos Vízügyi Főigazgatóság,
1.68. felsőoktatási intézmény nukleáris létesítménye.
2. A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos gazdálkodó szervezetek és
létesítményeik:
2.1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve azon gazdálkodó szervezetek, amelyekben a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. többségi tulajdonosi jogokat gyakorol,
2.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt., MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt., valamint egyéb nukleáris anyagot
kezelő, feldolgozó cégek (Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. és az általa üzemeltetett
Kiégett Átmeneti Tárolója Paks, Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló Püspökszilágy, Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló Bátaapáti),
2.3. MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. és tagvállalatai (MOL Csoport),
2.4. MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és tagvállalatai (MVM Csoport),
2.5. ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.,
2.6. KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt.,
2.7. Rába Járműipari Holding,
2.8. GAMMA Műszaki Zrt.,
2.9. HALTECH Magyar Lőszergyártó és Rendészeti Technológiai Kft.,
2.10. Ruag Ammotec Magyarországi Zrt.,
2.11. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.,
2.12. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt.,
2.13. HM ARZENÁL Elektrotechnikai Zrt.,
2.14. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.,
2.15. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
2.16. Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség,
2.17. Budapest Airport Zrt.,
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2.18. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.,
2.19. nemzetközi kereskedelmi repülőterek (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér, Debreceni Nemzetközi
repülőtér, Sármelléki Nemzetközi repülőtér),
2.20. Wizz Air Hungary Kft.,
2.21. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.,
2.22. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a közvetlen irányítása alatt álló Pro-M Professzionális
Mobilrádió Zrt., IdomSoft Informatikai Zrt., Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft.),
2.23. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., GySev Cargo Zrt. és ezek háttérintézményei,
2.24. MÁV Zrt., MÁV Start Zrt. és ezek háttérintézményei,
2.25. Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.,
2.26. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (Duna Médiaszolgáltató Zrt.),
2.27. földgázelosztói engedélyes társaságok,
2.28. Főtáv Zrt., megyei jogú városok távhőszolgáltató társaságai,
2.29. Magyar Posta Zrt.,
2.30. Magyar Telekom Nyrt., valamint az egyéb egyetemes szolgáltatásra kijelölt elektronikus hírközlési
szolgáltatók,
2.31. Antenna Hungária Zrt.,
2.32. mobil hírközlési szolgáltatók,
2.33. Államadósság Kezelő Központ Zrt.,
2.34. Pénzjegynyomda Zrt.,
2.35. Magyar Pénzverő Zrt.,
2.36. DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt.,
2.37. BISZ Zrt.,
2.38. GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.,
2.39. KELER Értéktár Zrt.,
2.40. KELER Központi Szerződő Fél Zrt.,
2.41. Budapesti Értéktőzsde Zrt.,
2.42. Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.,
2.43. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.,
2.44. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a tulajdonában álló, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdálkodó szervezetek,
2.45. Magyar Export Import Bank Zrt.,
2.46. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.,
2.47. Fővárosi Vízművek Zrt., regionális vízmű társaságok,
2.48. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.,
2.49. villamosenergia elosztói engedélyes társaságok,
2.50. Budapesti Közlekedési Zrt., Budapesti Közlekedési Központ Zrt.,
2.51. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
2.52. Nemzeti Befektetési Ügynökség,
2.53. állami protokoll által megjelölt szállodák,
2.54. Magyar Tudományos Akadémia,
2.55. iparbiztonsági ellenőrzést követően a NATO beszállítók a projekt idejére,
2.56. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,
2.57. Széchenyi Programiroda Kft.
2.58. Új Világ Nonprofit Kft.,
2.59. Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.,
2.60. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Nonprofit Kft.
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A Kormány 2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Drogellenes stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programjáról
1. A Kormány elfogadja a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020 szóló 80/2013. (X. 16.) OGY határozatban foglalt
feladat végrehajtása érdekében készített, az 1. melléklet szerinti szakpolitikai programot.
2. A Kormány
a)
felhívja az érintett minisztereket, hogy a megvalósítás érdekében – a költségvetési lehetőségeknek
megfelelően – a központi költségvetésről szóló törvény végrehajtása során vegyék figyelembe a szakpolitikai
programban meghatározott célokat;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
b)
felhívja az érintett minisztereket, hogy a szakpolitikai programban foglalt feladatok végrehajtásáról
készítsenek beszámolót és azt küldjék meg a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs
feladatokért felelős miniszternek;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2017. január 31.
c)
felhívja a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős minisztert, hogy
a b) pont szerinti beszámolók alapján készítsen jelentést a Kormány számára a szakpolitikai programban
foglalt feladatok végrehajtásáról;
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
2017. június 30.
d)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a végrehajtáshoz szükséges költségvetési források
ütemezéséről tájékoztassa nemzetgazdasági minisztert;
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
2016. február 20.
e)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a szakpolitikai programban foglalt feladatok
végrehajtásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. március 30.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Drogellenes stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programja
I.		 Az egészségfejlesztés és kábítószer-megelőzés rendszerének fejlesztése
I.1.
Ösztönözni kell a teljes körű egészségfejlesztésre épülő folyamatokat az óvodai és az iskolai színtéren
szakmai-módszertani gyakorlatok gyűjtésével, terjesztésével, továbbképzési programokkal, valamint
a pedagógusok mentálhigiénés támogatásával.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
I.2.
Elő kell készíteni a teljes körű iskolai egészségfejlesztés bevezetését a szakmai-módszertani támogató
dokumentumok megalkotásával és a finanszírozási feltételrendszer kidolgozásával, továbbá létre kell hozni
a bevezetést támogató szakmai hálózatot.
Felelős:
egészségügyért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
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I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

I.7.

I.8.

Támogatni kell a szakmai ajánlással rendelkező szervezetek és szakemberek nevelési-oktatási
intézményekben megvalósuló egészségfejlesztési és prevenciós programjait.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Pályázati úton támogatni kell a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése mellett a célzott
megelőző beavatkozások igénybevételét a veszélyeztetett, sérülékeny fiatalok és csoportjaik számára, elő kell
segíteni az alternatív szabadidős programok szervezését, a megvalósulásuk helyszínét jelentő közösségi terek
kialakítását.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Továbbképzések biztosításával kell elősegíteni a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások valamint a javítóintézeti ellátás drogmegelőzési- és kezelési feladatainak
hatékony ellátását.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
Az „Egészségfejlesztő Egyetem” szakmai feltételrendszerének kialakításával biztosítani kell a felsőoktatás
hallgatói számára a minősített egészségfejlesztési programokhoz való hozzáférést.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
Ki kell alakítani az elterelés minőségbiztosítási rendszerét, valamint az egységes jelentési és szakmai nyomon
követési rendszert, továbbá biztosítani kell az elterelésben közreműködő szolgáltatók továbbképzését.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
Ki kell alakítani az egészségfejlesztési, drogmegelőzési célú internetes modellprogramok szakmai
feltételrendszerét.
Felelős:
egészségügyért felelős miniszter
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.

II.		 A kezelés, ellátás, felépülés rendszerének fejlesztése
II.1. Az addiktológiai problémával küzdő gyermekek és serdülők kezelésének és ellátásának megfelelősége
érdekében javítani kell a gyermek- és fiatalkorúak addiktológiai ellátását szolgáló intézményrendszer
hozzáférését. Különösen a gyermek- és ifjúságaddiktológiai szakellátás vonatkozásában ki kell dolgozni
a szakmai és a finanszírozási feltételrendszert.
Felelős:
egészségügyért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
II.2. Komplex beavatkozásokkal és kivezető programok biztosításával kell támogatni a börtönből szabaduló
egykori droghasználók reszocializációját.
Felelős:
büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
II.3. Minőségbiztosítási szempontból, illetve az esetleges kapacitásbővítésre vonatkozóan át kell tekinteni
a drogrehabilitációs intézmények tevékenységét és működését, különös tekintettel a speciális ellátási
igénnyel rendelkező csoportokra, valamint támogatni kell a speciális szükségletű csoportok ellátását
biztosító rehabilitációs programokat.
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Felelős:

II.4.

II.5.

II.6.

II.7.

II.8.

II.9.

kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
családpolitikáért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
Folytatni kell az új pszichoaktív anyagok hatóanyagtartalmának, valamint fogyasztási adatainak fokozott
monitorozását, a biztonságos és permanens toxikológiai vizsgálatokat, továbbá az ehhez kapcsolódó
tájékoztatási tevékenységet.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
rendészetért felelős miniszter
igazságügyért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
A különböző ellátórendszerek tevékenységének összehangolása érdekében ki kell alakítani a mentális
egészségügyi koordinátori hálózat addiktológiai profilú tevékenységének módszertani alapjait és mentális
egészségügyi koordinátorokat kell alkalmazni az aktív addiktológiai osztályokon.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Át kell tekinteni az új pszichoaktív anyagok elterjedtségével, összetételével, fogyasztási mintázataival
kapcsolatos tapasztalatokat, valamint megoldási alternatívákat kell meghatározni a probléma megelőzésére
és kezelésére vonatkozóan, továbbá támogatni kell a modellértékű beavatkozásokat.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
Fel kell mérni az addiktológiai ellátórendszer helyzetét és fejlesztési javaslatot kell tenni a kezelés és ellátás
javítása érdekében.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
Ki kell alakítani az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó információcsere, a Korai Jelzőrendszer
informatikailag támogatott működését, és lehetővé kell tenni egységes, ellenőrzött helyről történő
hozzáférését.
Felelős:
egészségügyért felelős miniszter
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
Az önkéntes drogteszt lehetőségének minél szélesebb körben történő alkalmazása érdekében ki kell alakítani
a szakmai, az intézményi, valamint a szabályozási és finanszírozási feltételeket.
Felelős:
egészségügyért felelős miniszter
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.

III.		 A kínálatcsökkentési beavatkozások rendszerének fejlesztése
III.1. Modern műszerek és eszközök beszerzésével kell biztosítani az új pszichoaktív-, illetve kábítószergyanús
anyagok gyors és hatékony vizsgálatát.
Felelős:
rendészetért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
III.2. A nyomozati munka támogatása érdekében tovább kell fejleszteni a szakértői háttér személyi állományát és
technikai felszereltségét az emberi erőforrás kapacitásbővítésével és műszaki berendezések beszerzésével.
Felelős:
rendészetért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
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III.3.

III.4.

III.5.

III.6.

III.7.

Elő kell segíteni a kábítószer-vizsgáló laboratóriumi hálózat szakmai, tudományos fejlődését szakmai
továbbképzéseken, tudományos konferenciákon való részvétel támogatásával.
Felelős:
rendészetért felelős miniszter
igazságügyért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Fejleszteni kell a kábítószerek, illetve az új pszichoaktív anyagok vér- és vizeletmintákból történő kimutatását
műszerek beszerzésével és vizsgálati eljárás kidolgozásával.
Felelős:
rendészetért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Biztosítani kell az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének (blokkolás) lehetőségét
kábítószer-kereskedelem, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elősegítése, továbbá új
pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekmény miatt indult büntetőeljárások során.
Felelős:
igazságügyért felelős miniszter
Határidő:
2016. június 30.
Fejleszteni kell a hatósági ellenőrzés személyi állományát és technikai felszereltségét a kábítószerekkel,
kábítószer-prekurzorokkal, pszichotróp anyagokkal, illetve az új pszichoaktív anyagokkal való visszaélések
csökkentése és az illegális felhasználás elleni hatékony fellépés érdekében.
Felelős:
rendészetért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
Biztosítani kell a feltételezett új pszichoaktív anyagok megelőző értékelésének és az új pszichoaktív anyagok
kockázatértékelésének hatékony lebonyolításához szükséges feltételeket és erőforrásokat.
Felelős:
rendészetért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.

IV.		 Az emberi és társadalmi erőforrások mobilizálása
IV.1. Erősíteni kell a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (a továbbiakban: KEF) helyi szerepvállalását, illetve koordinációs
tevékenységét az önkormányzatok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok ezt elősegítő szerepének és
felelősségvállalásának hangsúlyosabbá tételével, továbbá szakmai és pályázati úton történő támogatással.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
helyi önkormányzatokért felelős miniszter
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
IV.2. Hatékonyabbá kell tenni a KEF drogmegelőzési tevékenységét a helyi drogellenes stratégia megalkotását
segítő szakmai irányelv aktualizálásával, helyi programok támogatásával, továbbá a drogprobléma
kezelésében érintett területen dolgozó szakemberek szemléletformálásával, képzésével.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
IV.3. Át kell tekinteni a felsőoktatási képzési irányok képzési és kimeneteli követelményeit annak érdekében, hogy
azokban kellő súllyal megjelenjenek a szerfogyasztással, a kábítószer-problémával, illetve a lelki egészséggel
kapcsolatos ismeretek és készségek.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
IV.4. Megelőzési és egészségfejlesztési ismereteket elmélyítő képzési, továbbképzési programokat kell szervezni
újságírók, kommunikációs és médiaszakemberek, kulturális közösségfejlesztési szakemberek számára
az egészségfejlesztést és drogmegelőzést támogató kommunikáció témakörében.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
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IV.5.

IV.6.

IV.7.
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Támogatni kell a hazai és a határon túli magyar szakemberek addiktológiai képzését, szakmai
továbbképzését.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Támogatni kell a nemzetközi kábítószerügyi együttműködésekben, kutatási programokban és regionális
projektekben való részvételt, illetve a hazai kezdeményezésű kutatásokat.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Az ágazatközi, a szakmai és a civil együttműködések javítása érdekében segíteni kell a Kábítószerügyi
Koordinációs Tárcaközi Bizottság és a Kábítószerügyi Tanács tevékenységét.
Felelős:
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos

A Kormány 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló
feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
1. A Kormány a fogyasztóvédelem továbbfejlesztését kiemelten fontos kérdésnek tartva elfogadta Magyarország
V. középtávú fogyasztóvédelmi politikáját, valamint az annak megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladattervet,
és ennek megfelelően
1.1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztói bizalom és tudatosság erősítését szolgáló intézkedések
kidolgozására a társadalmi fogyasztóvédelmi szemléletformálás: „Közösen, Közérdekből, Közérthetően”
célkitűzésnek megfelelően;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
1.2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztók felkészítésére a digitális kor kihívásainak megfelelően,
az állami fogyasztóvédelmi intézményrendszer közreműködésével;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
1.3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint az emberi erőforrások miniszterét a fenntartható környezetés egészségtudatos fogyasztói gondolkodás és magatartás erősítésére a fogyasztók körében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
1.4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert
és a földművelésügyi minisztert, hogy a gyermekkorúak, illetve a tanköteles korúak körében a tudatos
fogyasztóvá válás elősegítése, mint kiemelt feladat érdekében a köznevelésben a fogyasztóvédelmi ismeretek
oktatására és gyakorlati tapasztalatainak megvizsgálására a szükséges intézkedéseket tegye meg;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
1.5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a Fogyasztóvédelmi ABC létrehozásával olyan egységes ismerettár
összeállítására és terjesztésére, amely minden, a fogyasztók érdekeit védő ismeretanyagot tematikus,
áttekinthető, könnyen érthető és értelmezhető formában tartalmaz;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 31.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a fogyasztói tudatosság erősítése és a fogyasztói bizalom
növelése céljából a közmédiában a fogyasztóvédelmi témakörök hangsúlyos és folyamatos megjelenítéséről
gondoskodjon;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztók részére használható ismeretek médián keresztüli
nyújtására, felhívások közlésére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a vállalkozásokat érintő fogyasztóvédelmi információk
összegyűjtésére, tájékoztató anyagok összeállítására könnyen értelmezhető, kezelhető és kereshető
formában, valamint a kidolgozott tájékoztató anyagoknak a vállalkozások részére történő közvetítésére
a szakmai kamarák bevonásával;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 31.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert az online kereskedelemmel kapcsolatos jogkövetés előmozdítása
érdekében folyamatosan frissített minta-webáruház honlap kidolgozására és működtetésére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. június 30.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztói bizalom fokozása céljából, valamint a vállalkozások
jogkövető magatartásának az elősegítése érdekében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által
elindított preventív és alternatív ösztönző eszközök (pozitív lista, Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer)
továbbfejlesztésére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. június 30.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok hatályosulásának folyamatos
vizsgálatára és ennek figyelembevételével a szükséges intézkedések megtételére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk
miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztók védelmét szolgáló jogszabályok – különös tekintettel
az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges
egyes törvények módosításáról szóló törvény – érvényesülésének fokozott hatósági vizsgálatára, továbbá
az e célkitűzés érdekében szükséges jogszabályok kidolgozására;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert a fogyasztóvédelmi
hatóság által lefolytatott ellenőrzések és vizsgálatok alapján fogyasztóvédelmi szempontból kritikus területek
folyamatos nyomon követésére és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság éves Ellenőrzési és Vizsgálati
Programjában történő hangsúlyos megjelenítésére, szoros együttműködésben a fogyasztóvédelmi és
piacfelügyeleti feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokkal;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a belügyminisztert és
a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a vállalkozások jogkövető magatartásának ösztönzése
céljából szükséges piacfelügyeleti ismeretek bővítéséről azzal, hogy kiemelt feladat mind a fogyasztók, mind
a gazdasági szereplők megfelelő tájékoztatása – megelőző jelleggel – az élelmiszernek, illetve élelmiszerláncterméknek nem minősülő termékek piacfelügyelete terén;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. június 30.
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1.15. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert,
a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert a piacfelügyeleti hatóságok konzultatív,
véleményező, javaslattevő és koordinatív fórumaként a Piacfelügyeleti Munkacsoport további
működtetésére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
1.16. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közszolgáltatásokra és az infokommunikációs szolgáltatásokra
vonatkozóan a fogyasztók érdekeit védő további jogszabályi előírások lehetőségét vizsgálja meg;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 31.
1.17. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vegye számba a fogyasztóvédelemért való felelősségéhez
kapcsolódó jogszabályok megalkotására adott felhatalmazást tartalmazó azon rendelkezéseket,
amelyek esetén a felhatalmazás jogosulja nem tett eleget a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
5. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének és készítsen intézkedési javaslatot a Kormány számára
az elmaradt jogalkotási kötelezettségek teljesítése, indokolt esetben a felhatalmazó rendelkezések
pontosítása vagy hatályon kívül helyezése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
1.18. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a békéltető testületek és a fogyasztóvédelmi hatóság közötti
együttműködés erősítésére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
1.19. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert az alternatív vitarendezés hatékonyságának javítása érdekében
a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról szóló 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését, valamint
a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról szóló 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépését
követően a módosítások gyakorlati tapasztalatainak megvizsgálására, valamint a békéltető testületek
működésének áttekintésére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 31.
1.20. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a békéltető testületek ismertségének további erősítésére mind
a hagyományos, mind az új kommunikációs csatornák révén, a médiában célzott kampányok lefolytatására;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
1.21. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a békéltető testületek által kidolgozandó, a békéltető testületi tagok
naprakész szakmai tudását segítő képzési rendszerhez folyamatos szakmai támogatás nyújtására;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
1.22. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert az állami támogatási rendszerek hatékony felhasználásához
a fogyasztóvédelem területére vonatkozó pályázati rendszerek továbbfejlesztésére, figyelembe véve
a szakmaiság elvét azzal, hogy a pályázati támogatásoknak a tényleges tevékenységet ellátó, folyamatosan
működő, a fogyasztókat szolgáló, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekhez kell eljutniuk;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
1.23. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét a fogyasztói érdekek képviseletét
ellátó egyesületek és az általános-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények közötti együttműködés
erősítésére a fiatal fogyasztók tudatosságának javítása érdekében, valamint az érettségi bizonyítvány
megszerzéséhez szükséges közösségi szolgálat fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeknél történő
eltöltésének az ösztönzésére;
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Felelős:

nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
1.24. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek
közreműködésével a médiában információs kampányok indítására, melyek közvetlenül elérik
az átlagfogyasztókat, valamint a veszélyeztetett és kiszolgáltatott fogyasztói rétegeket is;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
1.25. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek
közreműködésével az interneten elérhető online fogyasztóvédelmi magazinok működtetésére és tartalmuk
továbbfejlesztésére a fogyasztók széles körének tájékoztatása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján
a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról
A Kormány köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai és civil szervezeteknek, a digitális ökoszisztéma szereplőinek,
hogy javaslataikkal és véleménynyilvánításukkal segítették az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultációt
(InternetKon). A Kormány megállapította, hogy a nemzeti konzultáció sikeresen lezárult.
A magyar polgárok véleményére alapozva a Kormány a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság fejlődése és fejlesztése
érdekében elindítja a Digitális Jólét Programját.
A Kormány
1. a Digitális Jólét Programjának megalapozása érdekében
a)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy a digitális ökoszisztéma fejlesztésében érintett
piaci szereplőkkel, illetve szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben alakítsa ki azokat a hatékony
konzultációs fórumokat és csatornákat, amelyek biztosítják, hogy a Digitális Jólét Programjának
megvalósítására a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi egyeztetés mellett kerüljön sor,
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2016. március 31.
b)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló
nemzeti konzultáció eredményeivel és a Digitális Jólét Programmal összhangban, a nemzeti fejlesztési
miniszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a belügyminiszter bevonásával végezze el a Nemzeti
Infokommunikációs Stratégia (NIS) felülvizsgálatát,
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. június 30.
c)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzeti
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fejlesztési minisztert, hogy egyeztessék a Digitális Jólét Programjából és a Digitális Nemzet Fejlesztési
Programból (DNFP) fakadó feladatok végrehajtását;
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. február 29.
2. az internet széles körű hozzáférhetőségének és megfizethetőségének biztosítása érdekében
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítását, amelynek értelmében a törvény 3/A. melléklete
(a kedvezményes, jelenleg 18%-os áfa kulccsal adózó termékek, szolgáltatások köre) kiegészül
az internet-szolgáltatással,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. április 30.
b)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pont a) pontbeli adócsökkentés megvalósításához
szükséges egyeztetéseket – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – az Európai Unió illetékes szerveivel
folytassa le,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. április 30.
c)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (a továbbiakban:
NMHH) együttműködve kísérje figyelemmel a lakossági és vállalati-közületi internet-szolgáltatás
díjainak alakulását annak érdekében, hogy a 2. pont a) alpontbeli adócsökkentés hatása maradéktalanul
érvényesüljön a fogyasztói árakban. A szolgáltatási díjak alakulásáról készítsen évente jelentést, és azt
terjessze a Kormány elé,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
d)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az NMHH bevonásával készítse elő az elektronikus hírközlésről
szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) kiegészítését a számlaképpel és számlatartalommal
kapcsolatos olyan új szabályokkal, hogy a 2. pont a) alpontbeli adócsökkentés fogyasztói árakra gyakorolt
árcsökkentő hatása a fogyasztók számára is egyszerűen nyomon követhetővé váljon,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. június 30.
e)
felkéri az NMHH-t, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel folyamatosan egyeztetve készítse elő az Eht. 4. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti stratégia (hírközlés-politika) tervezetét és azt terjessze a Kormány elé,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. június 30.
f)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a hírközlés-politika tervezetének kidolgozásában történő
közreműködése során fordítson különös figyelmet a szélessávú és szupergyors internet-szolgáltatás piacán
a verseny élénkítésére,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. június 30.
g)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy az internet-alapcsomag bevezetésének feltételeiről és
tartalmáról az 1. pont a) alpontban részletezett konzultációs mechanizmus keretében a piaci szereplőkkel,
civil szervezetekkel és állami intézményekkel a szükséges egyeztetéseket folytassa le, az egyeztetések alapján
dolgozzon ki javaslatot, és azt terjessze a Kormány elé,
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2016. június 30.
h)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy az internet-alapcsomag bevezetéséhez kapcsolódva,
a digitális kompetenciákat fejlesztő képzésekről, és a képzést elvégzők számára a digitális alapcsomag
részeként biztosítandó kedvezményrendszerről az 1. pont a) alpontban részletezett konzultációs
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mechanizmus keretében a piaci szereplőkkel, civil szervezetekkel és állami intézményekkel a szükséges
egyeztetéseket folytassa le, az egyeztetések alapján dolgozzon ki javaslatot, és azt terjessze a Kormány elé,
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2016. június 30.
i)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszterrel és a Miniszterelnökséget vezető
miniszterrel együttműködve készítsen és működtessen országos, minden településre kiterjedő nyilvántartást
az állami és önkormányzati intézmények által biztosított, nyilvánosan elérhető beltéri és kültéri szélessávú
vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokról (wifi-szolgáltatás),
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. március 31.
j)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzeti
fejlesztési miniszterrel, a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve, az 1. pont
a) alpontban részletezett konzultációs mechanizmus keretében kezdje meg a tárgyalásokat a szolgáltatókkal,
a települési önkormányzatok érdekképviseleteivel és az egyéb érintett szereplőkkel annak érdekében,
hogy a minden településen legalább egy középületben és legalább egy közterületen nyilvánosan elérhető
ingyenes szélessávú vezeték nélküli internet-szolgáltatás (wifi-szolgáltatás) rendszer kialakításának és
működtetésének pontos műszaki és üzleti feltételeit kidolgozzák, és a tárgyalások alapján tegyen konkrét
javaslatot a következőkre:
ja)
a Szupergyors Internet Projekt (SzIP) keretében érintett településeken a jelen pont szerinti ingyenes
wifi-szolgáltatás biztosításának módja,
jb)
az egyéb településeken a jelen pont szerinti ingyenes vezeték nélküli internetelérést biztosító
hálózat kiépítéséhez igénybe vehető források meghatározása,
jc)
a hálózat üzemeltetésének modellje,
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. június 30.
k)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal (DNFP)
kapcsolatosan a szélessávú hálózatok építésére vonatkozó építési szabályok jogi akadálymentesítését célzó
korábbi jogszabályok gyakorlati alkalmazását, valamint e körben értékelje, hogy a jogi akadálymentesítés
céljai milyen mértékben valósultak meg, és mindezek alapján tegyen javaslatot a szabályozás
továbbfejlesztésére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. augusztus 31.
3. annak érdekében, hogy az internet és a digitalizáció az oktatásban az eddiginél sokkal nagyobb szerepet kapjon
a)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve,
illetve a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetve, a digitális
kompetenciafejlesztést, mint horizontális szempontot szem előtt tartva készítse elő és terjessze a Kormány
elé a Digitális Oktatási Stratégiát, majd ennek elfogadását követően, a stratégia tartalmával összhangban
vizsgálja felül a kapcsolódó jogszabályokat és stratégiákat,
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. június 30.
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felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a nemzetgazdasági
miniszterrel együttműködve dolgozzon ki és hajtson végre programot annak érdekében, hogy valamennyi
köznevelési-, szakképző- és felsőoktatási intézményen belül, továbbá azokban a nyilvános könyvtárakban,
amelyekben a látogatók részéről jelentős internethasználati igény merül fel, valamint a közművelődési
intézményekben, illetve a gyermekvédelmi intézményekben megfelelő minőségben elérhető legyen
a vezeték nélküli szélessávú internet-szolgáltatás,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a program kidolgozása: 2016. június 30.
a program végrehajtása: 2017. június 30.
c)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési
miniszter bevonásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, illetve a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program 2016. évi Éves Fejlesztési Keretén belül biztosítsák a 3. pont b) alpontban
szereplő feladat megvalósításához szükséges forrást;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. június 30.
4. annak érdekében, hogy a gyermekek és a személyiségi jogok védelmét szolgáló szabályok és intézkedések
az eddigieknél hangsúlyosabban érvényesüljenek
a)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve
az 1. pont a) alpontban részletezett konzultációs mechanizmus keretében az érintett szakmai és civil
szervezetekkel, az NMHH elnökével, valamint az állami és piaci szereplőkkel egyeztetve készítse elő és
terjessze a Kormány elé a „Digitális Gyermekvédelmi Stratégiát”,
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy végezze el a gyermekek védelmére vonatkozó hatályos
jogszabályoknak a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § szerinti utólagos hatásvizsgálatát, ennek
alapján indokolt esetben tegyen javaslatot a jogszabályok módosítására a gyermekek fokozottabb védelme
érdekében,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
c)
felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a belügyminiszter közreműködésével készítsen előterjesztést
az internetes zaklatás elleni megfelelő védelmet biztosító jogszabályalkotásról, amelynek célja a zaklatók
felelősségre vonása; e körben vizsgálja meg a büntető törvénykönyv olyan módosításának lehetőségét,
amely az internetes zaklatást önálló tényállásként nevesíti,
Felelős:
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. augusztus 31.
d)
felhívja az igazságügyi minisztert, hogy végezze el a Ptk. és a Btk. személyiségi jogok védelmére vonatkozó
szabályainak a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § szerinti utólagos hatásvizsgálatát, e körben
összegezze a személyiségi jogsértésekkel kapcsolatos eljárások, valamint a sérelemdíj alkalmazásának
tapasztalatait, és mindezek alapján indokolt esetben tegyen javaslatot a jogszabályok módosítására, illetve
további vizsgálatokra,
Felelős:
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. december 31.
5. annak érdekében, hogy erősödjön a hazai elektronikus kereskedelem hatékonysága és szabálykövető működése
a)
felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve vizsgálja felül az internetes
kereskedelemben elkövetett csalásokkal kapcsolatos nyomozások gyakorlatát és készítsen intézkedési tervet
a nyomozások eredményességének növelésére,
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Felelős:

belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. május 31.
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja felül a fogyasztóvédelmi intézményrendszer
működését és bírságolási gyakorlatát az e-kereskedelem területén, és az erről készített jelentést terjessze
a Kormány elé,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. május 31.
c)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve készítse elő
a fogyasztóvédelmi és az adatvédelmi jogszabályok olyan módosításait, amelyek lehetővé teszik az internetes
kereskedelem és az online fizetési megoldások körében a fogyasztókkal szemben súlyos jogsértést elkövető
e-kereskedelmi vállalkozások nyilvános adatbázisban történő megnevezését és nyilvántartását,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. május 31.
d)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 5. pont a)–c) alpontok eredménye alapján vizsgálja felül
az elektronikus kereskedelem szabályozását;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. augusztus 31.
6. annak érdekében, hogy az eddigieknél jobban fejlődjön a hazai digitális gazdaság, javítva mind a magyar IKT
vállalkozások, mind az infokommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat használó kis- és közepes vállalkozások
versenyképességét
a)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel, a nemzeti fejlesztési
miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével együttműködve dolgozza ki és terjessze a Kormány
elé a hazai innovatív vállalkozói környezet (startup ökoszisztéma) fejlesztésére irányuló Digitális Startup
Stratégiát,
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. szeptember 30.
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok
összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve vizsgálja meg
az adójogszabályok olyan módosításának lehetőségét, amelynek révén lehetővé válik, hogy az innovatív
vállalkozásokat (startupokat) támogató befektetők a tevékenységükkel kapcsolatosan adókedvezményt
vehessenek igénybe,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2016. szeptember 30.
c)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel és a nemzeti
fejlesztési miniszterrel együttműködve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az informatikai vállalkozások
exportfeltételeinek javítását célzó Digitális Exportfejlesztési Stratégiát,
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. június 30.
d)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel és
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért
felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve készítsen jelentést a Kormány számára a kis- és
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középvállalkozások informatikai helyzetéről és ügyintézési lehetőségeiről, valamint készítsen intézkedési
tervet ezek javításáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2016. június 30.
e)
felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával, valamint a jogosultakkal és a felhasználókkal egyeztetve alakítson
ki tárgyalási álláspontot az európai szerzői jogi szabályozás felülvizsgálatáról folytatott tárgyalásokra.
A tárgyalási álláspont alapja az legyen, hogy az európai szabályozás biztosítsa, hogy mindenki kedvező áron,
legálisan és egyszerűen juthasson az interneten médiatartalmakhoz,
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. február 29.
f)
felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával,
a jogosultakkal és a felhasználókkal egyeztetve végezze el a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
utólagos hatásvizsgálatát a 6. pont e) elpontban említett szempontok alapján és mindezek alapján indokolt
esetben tegyen javaslatot a szabályozás felülvizsgálatára, illetve új jogszabályok megalkotására;
Felelős:
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. június 30.
7. annak érdekében, hogy az elektronikus közigazgatási szolgáltatások terén az eddiginél rugalmasabb és
a felhasználók igényeit jobban kielégítő fejlesztésekre kerüljön sor
a)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszterrel együttműködve, az internetről
és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció eredményeinek figyelembe vételével végezze el
az elektronikus közigazgatásra vonatkozó stratégiai dokumentumok felülvizsgálatát,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. március 31.
b)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy a használati mutatók alapján
határozzák meg a polgárok által leggyakrabban igénybe vett 10 közigazgatási ügyet és készítsenek
intézkedési tervet az ezek mielőbbi internetes ügyintézését lehetővé tevő fejlesztésekről,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. június 30.
c)
felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a magyarorszag.hu portál vagy más kormányzati honlapok,
portálcsaládok olyan felhasználóbarát átalakításáról, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok és a vállalkozások
minden, számukra releváns közigazgatási tartalomhoz és szolgáltatáshoz közérthető és hatékony módon
férhessenek hozzá,
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2016. december 31.
d)
felhívja a belügyminisztert, hogy nyújtson be előterjesztést annak érdekében, hogy az elektronikus
közigazgatási szolgáltatások teljes körű elérhetővé tételéig létrejöjjön egy olyan, a 1818 kormányzati
ügyfélvonalon alapuló, a hét minden napján, napi 24 órában elérhető, az online hozzáférés lehetőségét is
biztosító folyamatos ügyfélszolgálat, amelynek segítségével a lakossági ügyfelek és a vállalkozások minden
ügytípus intézéséhez szakértő segítséget kaphatnak,
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2016. február 15.
e)
felhívja a belügyminisztert, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a 7. pont d) alpontban szereplő
online hozzáférés lehetőségét is biztosító folyamatos ügyfélszolgálat finanszírozási modelljét, valamint
az érintett szervek együttműködésének rendjét szabályozó jogszabály tervezetét,
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2016. április 30.
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f)

felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az e-közigazgatási szolgáltatások tekintetében
a belügyminiszterrel együttműködve tárja fel a felhasználói igényeket, gyűjtse össze és értékelje
az e-közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói tapasztalatokat, illetve a szolgáltatások
értékelésével, elfogadottságával kapcsolatos információkat, valamint az állampolgárok szempontjából
tesztelje és minősítse az egyes e-közigazgatási fejlesztéseket,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
g)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető
miniszter közreműködésével a közadat-vagyon teljes körű felmérésével készítse el a közadat-katasztert,
illetve a nemzetgazdasági és vállalati versenyképesség erősítése érdekében a közadatok széleskörű
újrahasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1310/2015. (V. 21.) Korm. határozat 4. pontja nyomán
készülő fehér könyv alapján készítsen előterjesztést a személyes adatnak nem minősülő közadatok
újrahasznosításának lehetőségeiről. Az előterjesztés tartalmazza a kormányzati adatpolitika stratégiai térbe
történő illesztését, valamint a szükséges jogszabályi változásokat is,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2017. március 31.
h)
felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve a nemzeti fejlesztési miniszter
közreműködésével alakítsa ki a települési önkormányzatok internetes megjelenésének központi módszertani,
fejlesztési és üzemeltetési kompetencia-központját és támogató rendszerét, amely az önkéntes alapon részt
vevő önkormányzatok számára
ha)
ajánlásokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy az önkormányzatok honlapjai egységesen magas
színvonalú szolgáltatásokat és tájékoztatást nyújtsanak,
hb)
alkalmazásokat, költséghatékony működtetési megoldásokat biztosít az önkormányzatok internetes
megjelenéséhez és szolgáltatások nyújtásához;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. szeptember 30.
8. annak érdekében, hogy érvényesüljön Magyarország informatikai függetlensége, és ne hátráltassák bürokratikus
akadályok a nyílt szabványokra és nyílt forráskódra épülő szoftveres megoldások alkalmazását
a)
felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel
és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve készítsen jelentést a Kormány számára az egyes
közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai
szoftverek használatáról szóló 1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtásáról, továbbá működtessen
monitoring rendszert a nyílt szabványokra és nyílt forráskódra épülő szoftverek használatáról a közszférában,
Felelős:
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. március 31.
b)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a nemzetgazdasági
miniszterrel és a belügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg és készítse elő a közbeszerzésekről szóló
jogszabályok olyan módosítását, amelynek értelmében a szoftverre vonatkozó beszerzésekhez kapcsolódó
műszaki leírás meghatározásának módjára és tartalmára külön kormányrendelet vonatkozik, amely kimondja,
hogy a visszterhes szoftver- és szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás-beszerzések során a teljes élettartamra
számított költséget (TCO) is kötelezően figyelembe kell venni, valamint rögzíti a szoftverbeszerzéseknél
érvényesítendő szempontokat, és meghatározza azt a szervezetet a közigazgatáson belül, amelynek
az a feladata, hogy a fenti elvárásokat megfelelő módon érvényesítse;
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Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. május 31.
9. annak érdekében, hogy megfelelően érvényesüljön az internetes hálózat-semlegesség Magyarországon
a)
felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az NMHH-val
együttműködve készítsenek jelentést a Kormány számára az internetes hálózat-semlegesség kérdésével
kapcsolatos hazai helyzetről, tekintettel az Európai Parlament és a Tanács „a nyílt internet-hozzáférés
megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint
az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói
jogokról szóló 2002/22/EK irányelvről és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti
barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról” szóló (EU) 2015/2120 (2015. november
25.) rendeletére,
Felelős:
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 31.
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok
összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve és az NMHH-val
egyeztetve készítse elő és terjessze a Kormány elé az internetes hálózat-semlegességről szóló törvény
tervezetét;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. március 31.
10. annak érdekében, hogy a globális internetes vállalkozások a hazai internetes vállalkozásokkal egyenlő feltételek
mellett vegyenek részt a piaci versenyben, illetve piaci súlyuknak megfelelő mértékben vegyék ki a részüket
a közteherviselésből és a hazai digitális gazdaság fejlesztéséből
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati
feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve, a sikeres
nemzetközi gyakorlatokat is figyelembe véve készítsen jelentést a globális internetes vállalkozások
adóelkerülésével szembeni fellépés lehetőségeiről,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2016. június 30.
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok
összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve a 10. pont a) alpont
alapján vizsgálja felül a globális internetes vállalkozások adóelkerülésével érintett országokkal fennálló,
kettős adóztatást kizáró egyezményeket,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2016. június 30.
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati
feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve készítsen
intézkedési tervet az adóelkerülés megakadályozására, melynek részeként dolgozza ki az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, más
adózásra vonatkozó jogszabályok, valamint a hazai reklámpiac szereplőivel egyeztetve a reklámadóról szóló
2014. évi XXII. törvény olyan módosítását, amely biztosítja, hogy a globális internetes vállalkozások a hazai
piaci szereplőkkel azonos módon fizessék meg az adókat magyarországi üzleti tevékenységük után,
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Felelős:

nemzetgazdasági miniszter
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2016. szeptember 30.
d)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fenti intézkedési terv részeként dolgozza ki azon
közép-európai kezdeményezés megvalósítási tervét, mely szerint az adózásra vonatkozó jogszabályok
olyan módosítása szükséges, amely az Amerikai Egyesült Államokban érvényesülő FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act) rendszere logikájának megfelelően lehetővé teszi a megfizetendő közterhek levonását
a globális internetes vállalkozások számára Magyarországról külföldre indított banki átutalások összegéből,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. szeptember 30.
e)
felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok
összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával, a jogosultakkal és a hazai felhasználókkal egyeztetve
készítse el a szerzői jogi tárgyú jogszabályok olyan módosítását, amely biztosítja, hogy a globális internetes
vállalkozások a hazai jogosultak műveinek felhasználása után megfelelő jogdíjakat fizessenek meg,
Felelős:
igazságügyi miniszter
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2016. szeptember 30.
f)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Digitális
Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős
miniszterelnöki biztossal együttműködve dolgozzon ki javaslatot a Kormány számára a piaci egyenlőség
érvényesítése, valamint az EU intézményeivel és tagállamaival közös fellépés kezdeményezése érdekében,
melynek célja, hogy az Európában tevékenykedő globális internetes vállalkozások adóelkerülésének
gyakorlata megszűnjön, és kiküszöbölhetőek legyenek azok a piactorzító hatások, amelyeket e vállalatok
jelenléte a nemzeti tartalomszolgáltatási-, elektronikus hírközlési és reklámpiacokon okoz;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő:
2016. szeptember 30.
11. a fenti célok hatékony megvalósítása, a szükséges koordinációs feladatok ellátása, illetve az ehhez szükséges
erőforrások biztosítása érdekében felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy biztosítsa a szükséges szervezeti
és költségvetési feltételeket a Kormány általános politikájának részeként az internetről és a digitális fejlesztésekről
szóló nemzeti konzultáció eredményeképp létrejövő, a magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati
feladatok, azaz a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
számára meghatározott feladatok teljes körű ellátásához, illetve a munkáját segítő titkárság működéséhez.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2016. január 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a Közép-magyarországi régió kettéválasztásáról
A Kormány
1. egyetért a Közép-magyarországi régió jelenlegi, Budapest és Pest megye közös közigazgatási határa mentén történő
kettéválasztásának szükségességével;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttműködésben dolgozza
ki a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának 1. pont szerinti módosítására irányuló kérelmet, és azt
a brüsszeli magyar Állandó Képviselet útján nyújtsa be az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint másolatban
az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő:
2016. február 1.
3. felkéri a Központi Statisztikai Hivatal elnökét, hogy készítse elő és hajtsa végre az érintett statisztikai adatgyűjtések,
adat-előállítási folyamatok, továbbá az azok eredményeit közlő statisztikai adatszolgáltatások módosítását
az újonnan létrejött statisztikai célú területi egységeknek megfelelően, és dolgozza ki a statisztikai adatok
visszavezetésének módját;
Felelős:
Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő:
2017. december 31.
4. egyetért azzal, hogy Pest megye érintett települései a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának
módosításától függetlenül kezdeményezhetik, hogy az Országgyűlés a települést a területével határos másik megye
területéhez csatolja át;
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg
a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén működő vállalkozások számára célzott fejlesztési források
biztosításának lehetőségét.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
2016. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2014/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a banki hitelezés ösztönzésének irányairól
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
1. gondoskodjon a 2016. évi gazdaságnövekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről szóló
1831/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő adatok felülvizsgálatáról a garanciavállalási
tevékenység arányának indokolt növelése, így az arra allokált források ezzel együtt járó emelése érdekében
a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozóan;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. március 31.
2. készítse elő az állami garanciavállalás adminisztrációs terheinek csökkentését lehetővé tevő
jogszabály-módosításokat;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. március 31.
3. vizsgálja meg az állami viszontgarancia mértékének 85%-ról 100%-ra való emelése jogi és költségvetési feltételeit.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 2015/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális átalakításával és költségvetésének biztosításával
összefüggő feladatokról
A Kormány
1. egyetért az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális átalakításával, valamint a Magyar Kereskedelemfejlesztési és Promóciós Kft., illetve az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. jelentős mértékű
közfeladat-mennyiségének növekedése következtében szükségessé vált költségvetési forrásigény biztosításával;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális átalakításával
kapcsolatos intézkedések megtételére;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2015. december 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében
– a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós
Kft., valamint az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. megnövekedett mennyiségű
közfeladatainak ellátásához a 2016. évben szükséges fedezetet biztosító 3,7 milliárd forint beépülő jelleggel
történő biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
jogcímcsoport előirányzat javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, valamint az egyes kiemelt
sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati feladatok változásáról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy működjenek együtt a MOB által
kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó
sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat, valamint az egyes kiemelt
sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó
sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat
végrehajtása érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet címrendjét a 48. Sportlétesítmények fejlesztése
és kezelése alcímmel és az ahhoz tartozó 1. A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a Kvtv. 1. mellékletének hatálybalépését követően azonnal
3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének
címrendjét – 2016. január 1-jei fordulónappal – az 1. melléklet szerint módosítja;
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Felelős:

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Kvtv. 1. mellékletének hatálybalépését követően azonnal
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2016. január 1-jei
határnappal a 3. pont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének
adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és
a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetését hajtsa végre;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. január 15.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 3. pont szerinti előirányzatok tekintetében gondoskodjon
a Magyar Államkincstárnál
a)
az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b)
az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és
azon belül rovat mélységű előirányzatra történő azonosításáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Kvtv. 1. mellékletének hatálybalépését követően azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
4 020 600 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a következő év költségvetésébe beépülő módon
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 18. A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének
támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 1. A 16 kiemelt
sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása jogcímcsoport javára,
b)
69 683 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a következő év költségvetésébe beépülő módon a Nemzeti
Sportinformációs Rendszerrel és a Sporttudományi és Diagnosztikai Központtal kapcsolatos feladatok
ellátása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Nemzeti
Sportközpontok cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása
jogcímcsoport javára,
c)
3100 ezer forint átcsoportosítását rendeli a következő év költségvetésébe beépülő módon a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
igazgatása cím javára
a 2. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont végrehajtását követően azonnal
egyetért azzal, hogy 3. pont szerinti címrendi átrendezés megvalósulásáig, illetve a 6. pont a) alpontja szerinti
átcsoportosítás megvalósulásáig az érintett előirányzatok 2016. évi forrása terhére kötelezettségvállalásra csak
az átvevő fejezetet irányító szerv vezetőjének egyetértése mellett kerülhet sor;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
felkéri az emberi erőforrások miniszterét, hogy 3. pont és a 6. pont a) alpontja szerinti előirányzatok XX. Emberi
Erőforrások Minisztérium fejezetben keletkező 2015. évi maradványainak elszámolását a nemzeti fejlesztési
miniszter bevonásával készítse el;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2015. évi maradvány-elszámolás szerint
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozzák ki a 16 kiemelt sportág
sportlétesítmény-fejlesztési támogatásának odaítélésével kapcsolatos – a sportszakmai és fejlesztéspolitikai
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szempontokat egyaránt hatékonyan érvényre juttató – döntés-előkészítő eljárásnak és ennek során az érintett
tárcák együttműködésének részletes szabályait.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése
ÚJ címrendi besorolás
ÁHT-T

Jogcímcsoport

Fejezet

Cím

Alcím

17

20

48

2

17

20

48

3

Régi címrendi besorolás
Jogcím

Megnevezés
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítményfejlesztéseinek támogatása
Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami
sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása

Jogcímcsoport

Jogcím

Fejezet

Cím

Alcím

20

20

24

36

1

20

20

24

36

2
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1. melléklet a 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz

27905

2. melléklet a

/2015. (

27906

2. melléklet a 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz
) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Államháztartási egyedi
azonosító
280645

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K2
298224

16

20

Nemzeti Sportközpontok

K1
K2
K3
K6
48

1

K1

005214

1

K1

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

025155

23

24

343862

4

K2
K3
K6
18

2 441,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Beruházások

-31 258

-2 842

-8 425
-20 000
-10 000

-765

K1
K2
K8

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

659,0

119 000
31 000
3 870 600

-2 441

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Beruházások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Egyéb felhamozási célú kiadás

31 258

2 842

8 425
20 000
10 000

765

-659

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása

K1

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

K2
20

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Egyéb felhamozási célú kiadás

K2
K8
XX.

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

-119 000
-31 000
-3 870 600

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Államháztartási egyedi
azonosító

280645
298224

005214
025155
343862

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

XVII.

XX.

1
16
20

1
20

48

23
24

1

4
18

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Nemzeti Sportközpontok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

Ezer forintban

A módosítás jogcíme

3 100
-69 683

Ezer forintban

-3 607

4 020 600

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

-3 100
69 683

3 607

-4 020 600

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

Összesen

I. n.év
4 093 383

4 093 383

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

27907
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A Kormány 2017/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
az Európa Tanács 2016. évi Sportminiszteri Értekezletének Budapesten történő megrendezéséhez szükséges
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért az Európa Tanács 2016. évi Sportminiszteri Értekezletének (a továbbiakban: Értekezlet) Budapesten történő
megrendezésével;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Értekezlet Budapesten történő sikeres megvalósítása érdekében
gondoskodjon a szükséges rendezési és logisztikai feladatok végrehajtásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatosan
3. egyetért azzal, hogy az Értekezlet Budapesten történő megvalósítására a 2016. évi központi költségvetés terhére
– elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel – 120 millió forint összegű
költségvetési támogatás álljon rendelkezésre. Felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások
miniszterét, hogy gondoskodjanak a támogatás fedezetének a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben
történő rendelkezésre állásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
40 millió forint tekintetében 2016. március 31-ig,
80 millió forint tekintetében 2016. augusztus 31-ig.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1a) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet fejezetrendjét a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezettel egészíti ki;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 1.
2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
fejezet címrendjét az 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda címmel, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet
címrendjét a 4. Nemzeti Akkreditáló Hatóság és a 7. Szakképzési centrumok címmel, a XI. Miniszterelnökség fejezet
címrendjét a 18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete címmel egészíti ki;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 1.
3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. címrendjét – 2016. január 1-jei fordulónappal –
az 1. melléklet szerint módosítja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 1.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 3. pont szerinti címrendi
változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg – a Miniszterelnökséget vezető
miniszter adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások,
teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetésének végrehajtásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. január 1.

27908
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5. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím megnevezését 4. Ménesgazdaságok címre, a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer, 5. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet alcím megnevezését 5. Család, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet alcímre, a XVI. Nemzeti Adó- és
Vámhivatal fejezet 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím megnevezését 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
címre módosítja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. január 1.
6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti tartós átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
földművelésügyi miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2016. január 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a …./2015. (… …) Korm. határozathoz
Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

Új címrendi besorolás
JogÁHT-T FejeMegnevezés
Al- cím- JogCím
cím cso- cím
zet
port
355795 21 00 00 00 00 XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Régi címrendi besorolás
JogFejeAl- cím- JogCím
zet
cím cso- cím
port
21
00 00
00
00

348784
296646

21
21

02
20

00
01

00
01

00
00

Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Kormányfői protokoll

11
11

17
30

00
01

00
01

00
00

331340
334717

21
21

20
20

01
01

02
03

00
00

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok
Konzultációk kiadásai

11
11

30
30

01
01

02
03

00
00

351495
347662

21
21

20
20

01
01

04
05

00
00

A Magyar Foundation of North America támogatása
Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

11
11

30
30

01
01

70
30

00
00
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1. melléklet a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz

27909

27910

2. melléklet a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Államháztartási egyedi
azonosító
000505

Fejezet
szám

X.

Cím
szám

20

294502

015558

004349

003704

006343

XII.

XIV.

XV.

6

1

1
5

347895

6

354406

7

295946

XVI.

1

2

Kiemelt
előir.
szám

28

K4

K1
K2
K3
K1
K2
K3
K6
2

K5
K1
K2
K3
K4
K1
K2
K3
K1
K2
K1
K2
K3
K1
K2
K3
K1
K2
K3
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K1
K2
K3
K6
K7

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Földművelésügyi Minisztérium
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Szakképzési centrumok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú támogatások
Beruházások
Felújítások
Bűnügyi Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

-8,7
-2,3
-125,4

-200,0

1 142,6
300,2
-571,0
422,8
116,5
474,3
0,4
-58,1
815,6
219,3
237,9
12,4
10,4
2,8
1,9
-0,7
-0,2
9,4
2,5
217,3
137,6
36,7
3,9
79 055,1
22 710,4
23 406,0
6 563,6
1 745,7
2 140,0
0,1
213,8
40,0
-5 269,6
-1 386,3
-1 396,0
-150,1
-10,0
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000516

295935

2

1

30

Jogcím
szám

K1
K2
K3

12

296668

Jogcím
csop.
szám

1

351795
XI.

Alcím
szám

275101

004107

3

XVII.

XVIII.

004118

227942

5

1

K1
K2
K3
K1
K2

5

K1
K2
K3

18

XXI.

20

XLII.

32

031028
LXXII

K1
K2
K3
K4

1

355951

219217

K1
K2
K3
K6

2
XX.

334484

355806

K1
K2
K3
K5
K6
K7

5

K1
K2
K3
1

1

1

6

6

K5

K4

K1
K2
K3

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú támogatások
Beruházások
Felújítások

-1 294,0
-359,4
-744,0
-0,1
-63,7
-30,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

-60,4
-17,2
-22,1
-0,4

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási költségvetési szervek
Központi hivatali szerv
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

-345,7
-92,8
-37,5
-1 696,6
-458,1
-342,7
-92,5
-102,8
-79 665,6
-22 873,9
-23 545,0
-12,4
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295979

889,3
247,9
514,7

58,1

200,0

-362,5
-99,3
-452,1

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

27911

015558
354406
295935

Fejezet
szám

XI.
XV.
XVI.

Cím
szám

3

334484

LXXII
219217

B4
B4
B4
B4

5

B4

18
5

Kiemelt
előir.
szám

B3

1

295979

XX.

Jogcím
szám

7

2

XVII.

Jogcím
csop.
szám

12

295946

275101

Alcím
szám

B4
1

B4

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Közhatalmi bevételek
Nemzetgazdasági Minisztérium
Szakképzési centrumok
Működési bevételek
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Működési bevételek
Bűnügyi Főigazgatóság
Működési bevételek
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
Működési bevételek
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Működési bevételek
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási költségvetési szervek
Központi hivatali szerv

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

27912

Államháztartási egyedi
azonosító

104,9
10 000,0
294,6
-23,8
-270,8
-100,1

Működési bevételek

-10 000,0

Működési bevételek

-4,8

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Államháztartási egyedi
azonosító
000505
351795
294502
015558
296668
004349
003704
006343
000516
347895
354406
295935
295946
295979

227942
334484

355806
355951
219217

X.

XI.

XII.
XIV.
XV.

XVI.

XVIII.
XX.

XXI.

LXXII

Cím
szám

1
20

1
12
30

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

28

2

6
1
1
5
6
7
1
2
3
1
2
5
18
20
1
20

5

8

1

1

6

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Földművelésügyi Minisztérium
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Szakképzési centrumok
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Bűnügyi Főigazgatóság
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási költségvetési szervek
Központi hivatali szerv

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

-136,4
200,0
871,8
909,1
-58,1
1 285,2
15,1
-0,9
229,2
178,2
115 171,5
10 408,6
-8 188,2
-2 220,4
-476,0
-2 154,7
-538,0
-116 096,9

1 651,9
58,1
-909,1

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

Összesen

141 436,9
512,3

I.n.év
35 359,2

II. n.év
35 359,2

III.n.év
35 359,2

IV.n.év
35 359,3
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004118

Fejezet
szám
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A Kormány 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a központi költségvetés fejezeti szintű 2016–2018. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetés
– a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású – bevételeinek és
kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a 2016–2018. évekre tervezett összegét az 1. melléklet szerint
állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz
A központi költségvetés fejezeti szintű bevételi és kiadási középtávú tervszámai
millió forintban
2016. évi előirányzat*
Fejezet

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Ebből:
Közbeszerzési Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti Választási Iroda
Nemzeti Emlékezet Bizottságának
Hivatala
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK
HIVATALA
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
VI. BÍRÓSÁGOK
VIII. ÜGYÉSZSÉG
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Ebből:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
XV. NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

2017. évi terv

2018. évi terv

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

115 212,8

10 415,9

118 839,4

10 415,9

129 113,9

10 415,9

2 099,9

1 959,9

2 099,9

1 959,9

2 099,9

1 959,9

573,5

582,3

582,3

334,2

1,0

334,2

1,0

334,2

1,0

7 750,0

7 750,0

7 750,0

7 750,0

7 750,0

7 750,0

3 220,4

4 720,4

9 220,4

808,0

808,0

808,0

2 313,4
1 797,1

2 563,4
1 797,1

2 313,4
1 797,1

1 307,2

1 307,2

1 307,2

8 567,8
92 787,0
39 881,9

20,0
2 258,0
102,0

662 041,7

9 100,3
92 787,0
39 881,9

20,0
2 258,0
102,0

674 060,3

9 486,6
92 787,0
39 881,9

20,0
2 258,0
102,0

674 634,7

16 433,6
702 112,5

6 870,4
53 069,8

16 237,6
674 498,5

6 285,0
51 765,8

16 237,6
910 807,6

6 285,0
51 765,8

1 014,0

7,1

1 014,0

7,1

1 014,0

7,1

217 352,6

40 431,3

221 108,2

40 435,7

218 574,3

40 435,7

299 057,0
532 508,9

31 948,0
27 490,9

353 625,4
545 783,7

31 948,0
28 278,4

412 430,1
554 770,4

31 948,0
29 309,7

102 987,8

30 856,5

238 805,3

41 097,5

242 460,3

41 031,7

139 438,2

3 245,7

139 438,2

3 245,7

139 438,2

3 245,7

879 383,5

85 709,6

1 099 096,0

94 908,9

1 230 129,2

101 780,0

156 787,6

8 225,5

157 358,9

8 225,5

157 078,9

8 225,5

1 401 323,8

862 066,6

1 500 000,0

1 227 655,4

1 600 000,0

1 335 128,9
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
3 011 947,7
914 139,0
2 929 087,3
902 529,8
2 911 019,4
902 529,8
MINISZTÉRIUMA
XXI. MINISZTERELNÖKI
7 604,3
7 604,3
KABINETIRODA
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
2 370,9
78,8
2 370,9
78,8
2 370,9
78,8
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI
13 556,4
942,6
10 475,4
942,6
9 806,1
942,6
HIVATAL
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS
56 194,8
18 801,6
56 200,1
18 801,6
56 205,1
18 801,6
AKADÉMIA
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI
6 635,6
6 492,4
5 492,4
AKADÉMIA
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI,
7 017,4
3 085,3
7 017,4
3 085,3
7 017,4
3 085,3
FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
1 079 631,5
73 917,0
1 057 582,2
58 043,9
1 098 794,3
63 074,8
KIADÁSOK
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN
1 223 762,5 7 781 945,9 1 216 528,4 7 941 797,0 1 254 388,6 8 395 857,0
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
149 747,9
218 119,4
180 827,8
97 882,1
149 051,0
94 679,2
KIADÁSOK
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
18 968,7
11 760,0
17 775,5
7 740,0
16 955,5
5 940,0
KIADÁSOK
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI
78 833,3
79 451,6
83 401,0
83 401,0
87 966,0
87 966,0
ÉS INNOVÁCIÓS ALAP
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI
484 177,1
463 742,4
558 302,0
535 878,3
615 800,0
612 975,8
ALAP
LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
INTEGRÁCIÓS ALAPJA
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
11 807,5
11 807,5
12 177,5
12 177,5
11 897,5
11 897,5
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS
13 308,0
26 025,2
14 367,8
28 488,6
12 372,0
28 677,0
PÉNZÜGYI ALAP
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
9 757,4
10 850,0
11 050,0
12 050,0
10 950,0
11 950,0
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI
10,1
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
ALAP
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
3 059 287,3 3 059 287,3 3 144 238,3 3 212 369,5 3 265 735,0 3 360 541,7
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 963 689,6 1 963 689,6 1 999 273,4 1 999 273,4 2 026 776,6 2 026 776,6
Központi alrendszer összesen
16 561 999,1 15 800 364,6 17 201 071,3 16 461 192,4 17 983 461,7 17 287 736,8

Központi alrendszer egyenlege
Helyi önkormányzatok egyenlege
Az államháztartás egyenlege
ESA-híd
Az államháztartás ESA szerinti
egyenlege
Az államháztartás ESA szerinti
egyenlege a GDP százalékában

2016. évi előirányzat*
-761 634,5
-24 000,0
-785 634,5
82 106,6

2017. évi terv
-739 878,9
-20 000,0
-759 878,9
126 736,1

2018. évi terv
-695 724,9
0,0
-695 724,9
61 815,0

-703 527,9

-633 142,8

-633 909,9

-2,0%

-1,7%

-1,6%

* A 2016. évi fejezeti számok megegyeznek az elfogadott 2016. évi költségvetési törvény fejezeti számaival.
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A Kormány 2020/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013.
(XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat 2. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(Az 1. pontban meghatározott tilalmak nem vonatkoznak)
„h) az állami felsőoktatási intézménynek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. §
4a. pontjában meghatározott felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység érdekében, valamint
100. § (5) bekezdésében foglaltak érdekében történő informatikai és egyéb eszközbeszerzéseire.”
2. Ez a határozat 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 2021/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének
megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat alapján egyes többségi állami tulajdonú gazdasági
társaságok I. kategóriába sorolásáról
1. A Kormány egyetért az 1. mellékletben felsorolt gazdasági társaságok – a többségi állami tulajdonú gazdasági
társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.)
Korm. határozat 1. pont b) alpont bb) pontja alapján történő – I. kategóriába sorolásával.
2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. mellékletben
felsorolt gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói díjazásának az 1. pont szerinti döntés alapján történő
megállapítása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 2021/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz
A Kormány döntése alapján I. kategóriába sorolt többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok
1.
2.
3.
4.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
Szerencsejáték Zrt.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
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A Kormány 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
Makovecz Imre életművének gondozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Makovecz Imre életműve olyan kulturális és nemzeti értéket képvisel, amelynek megóvása,
gondozása kiemelten fontos, ennek érdekében Makovecz Imre születésének 80. évfordulójára (2015. november 20.)
tekintettel kiemelt feladatként kezeli a Makovecz Imre hagyatékáról való gondoskodást, életművének a jövő
nemzedékkel való megismertetését;
2. egyetért a 1125 Budapest, Városkúti út 2. szám alatti műteremház Makovecz Imre Emlékközponttá alakításával, és
ezzel összefüggésben felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
a nemzeti fejlesztési miniszter és a Magyar Művészeti Akadémia elnökének bevonásával vizsgálja meg
az épület tulajdonjoga megszerzésének feltételeit, valamint
b)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával tekintse át a Makovecz Imre Alapítvány működésében
való állami szerepvállalás lehetőségét;
Felelős:
az a) pont tekintetében:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
a b) pont tekintetében:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy támogassa a Makovecz Imre alkotásairól korábban megrendezett
kiállítások egységes katalógus kiadványban történő összefoglalását, valamint a Makovecz Imre munkásságát, teljes
életművét bemutató reprezentatív kiállítás létrehozását;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a kiállítás támogatására: 2020. június 30.
a kiadvány megjelentetésére: 2020. június 30.
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Makovecz-életmű a Magyar Értéktárba felvételre kerüljön;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. március 31.
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a nemzetgazdasági
miniszterrel együttműködve, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ bevonásával
dolgozza át a Makovecz Imre munkásságának megörökítésére összeállított ötéves feladattervet és aktualizálja
az abban foglalt feladatokat;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. március 31.
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket Makovecz Imre egyes
alkotásainak műemlékké nyilvánítása érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. március 31.
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy Makovecz Imre településfejlesztési-épülettervezési modelljének
minél szélesebb körű alkalmazása érdekében támogassa a közművelődési szakember képzés keretében
alkalmazható oktatási segédanyag elkészítését, továbbá az abban foglaltak gyakorlati elsajátítását biztosító szakmai
gyakorlat rendszerének működtetését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az oktatási segédanyag elkészítése: 2017. december 31.
a szakmai gyakorlat rendszerének működtetése: folyamatos
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8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve a Makovecz Imre
életművét képező egyes ingatlanokkal kapcsolatban az épületek funkcionális felhasználásának felmérése érdekében
gondoskodjon megelőző vizsgálat elvégzéséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter a feladatkörükben érintett miniszterekkel közösen
Határidő:
2016. május 31.
9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 8. pontban foglaltak teljesítését követően dolgozza ki és terjessze
a Kormány elé az épületek felújításával, megvalósításával kapcsolatos intézkedések ütemtervét, továbbá tegyen javaslatot
a nem vagy funkcionálisan nem megvalósítható művek 3D-ben való fotorealisztikus digitális feldolgozására, terjesztésére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter a feladatkörükben érintett miniszterekkel közösen
Határidő:
2016. június 30.
10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a nemzetgazdasági
miniszterrel közös munkacsoportot alakítson a Makovecz Imre Pályázati Alap elindítása érdekében annak
vizsgálatára, hogy melyek azok a Makovecz Imre életművébe tartozó projektek, amelyek megvalósítása a hazai
költségvetés, illetve európai uniós forrás terhére megvalósuló programok keretében lehetséges, valamint dolgozza
ki ezen források bevonásának egyes lépéseit;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a munkacsoport megalakítására: 2016. január 31.
a Makovecz Imre Pályázati Alap elindítására: 2016. július 31.
11. felkéri a Makovecz-életmű méltó megőrzésében kiemelkedő szerepet betöltő alábbi szervezeteket, hogy a feladatok
végrehajtása érdekében működjenek együtt a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével:
a)
a 2., 3., 9. és 10. pontokban meghatározott feladatok kapcsán a Magyar Művészeti Akadémiát és a Makovecz
Imre Alapítványt,
b)
a 7. pontban meghatározott feladat kapcsán a Nemzeti Művelődési Intézetet, a Kós Károly Egyesülést, az Ars
Topia Alapítványt, a Közösségfejlesztők Egyesületét, a Falufejlesztési Társaságot, a Magyar Tájépítészek
Szövetségét, a Makovecz Imre Alapítványt és a Magyar Természetjáró Szövetséget,
c)
a 8. pontban meghatározott feladat kapcsán a Magyar Művészeti Akadémiát, a Makovecz Imre Alapítványt,
a Kós Károly Egyesülést, a Nemzeti Művelődési Intézetet, a Magyar Természetjáró Szövetséget, a Magyar
Urbanisztikai Társaságot, a Falufejlesztési Társaságot, a Magyar Katolikus Egyházat, a Magyarországi
Református Egyházat, a Magyarországi Evangélikus Egyházat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségét, a Hetednapi Adventista Egyházat, a Magyarországi Unitárius Egyházat, a Gyulafehérvári
Érsekséget, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, az Erdélyi Református Egyházkerületet,
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét,
a Megyei Jogú Városok Szövetségét, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségét, a Budapesti
Önkormányzatok Szövetségét, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségét, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségét, a Magyar
Faluszövetséget, a Magyar Tájépítészek Szövetségét és a Magyar Építőművészek Szövetségét;
12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a)
a 2016. évben a 8. pontban rögzített feladat teljesítését követően, annak megvalósítására és további
előkészítésére legfeljebb 500,0 millió, a 10. pontban rögzített feladat teljesítését követően legfeljebb
5500,0 millió forint,
b)
a 2016. évben a 3. pontban rögzített feladat teljesítésére 80,0 millió forint, a 2017. évben a 7. pontban
rögzített oktatási segédanyag elkészítésére 10,0 millió forint,
c)
a 2018–2020. évek között a 7. pontban rögzített gyakorlati rendszer kialakítására, működtetésének
megalapozására évente 30,0 millió forint,
d)
a 2017–2020. évek között a 10. pontban rögzített feladat teljesülését követően, annak megvalósítására
évente legfeljebb 1400,0 millió forint
összegben biztosítson forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2016. évben a költségek felmerülése ütemében
a 2017–2020. évek között a központi költségvetés tervezése során
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13. visszavonja a Makovecz Imre életművének gondozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1724/2013. (X. 11.)
Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2023/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó Makovecz Imre Bástyája projekttel kapcsolatos egyes
feladatokról
A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti fejlesztési
miniszter bevonásával tegye meg a piliscsabai Iosephinum területén a Makovecz Imre Bástyája projekt
megvalósításában érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséhez szükséges intézkedéseket;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a nemzetgazdasági
miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a belügyminiszter bevonásával az európai uniós forrásokból
megvalósuló programok keretében dolgozza ki a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó Makovecz Imre
Bástyája projekt finanszírozásának részleteit.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. április 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2024/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség kiemelt fejlesztéseivel, beruházásaival és
programjaival, továbbá működésének és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő egyes további
intézkedésekről
A Kormány
1. üdvözli a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség kiemelt fejlesztései, beruházásai és programjai
megvalósításának szándékát;
2. egyetért azzal, hogy a Wesselényi Utcai Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola
fenntartására a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által
nyújtott költségvetési támogatásként – a 2016. évben 68,0 millió Ft támogatásban részesüljön, ennek érdekében
felhívja a nemzetgazdasági minisztert a szükséges forrás Miniszterelnökség fejezetben történő biztosítására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:

2016. január 31.
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3. felhívja külgazdasági és külügyminisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével, valamint a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel együttműködve vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a Wesselényi Utcai Családi Napközi,
Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola támogatásában Magyarország és Izrael Állam közösen
milyen módon vehet részt;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok
megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1512/2014.
(IX. 16.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltak folytatása során
a)
a Korm. határozat 1. mellékletének 4. pontja szerinti Zsinagóga rekonstrukciós program keretében,
a Dessewffy utcai zsinagóga felújítására és közösségi tereinek a hitéleti tevékenységgel is összefüggő
oktatási-nevelési célra történő kibővítésére a 2016. évben 185,0 millió Ft kerüljön biztosításra,
b)
a Korm. határozat 1. mellékletének 5. pontjában nevesített budapesti Alma utcai szeretetotthon
rekonstrukciójára a 2016. évben 350,0 millió Ft kerüljön biztosításra;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzetgazdasági
miniszter bevonásával – vizsgálja meg, hogy a 4. pont a) alpontja szerinti beruházás megvalósításával, valamint
a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség egyházi magánlevéltára és könyvtára létrehozásával
összefüggő költségek tekintetében a már meglévő, az egyes hitközségekkel megkötött megállapodások
biztosítják-e a megvalósításhoz szükséges forrás rendelkezésre állását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. március 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 2025/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány működésének támogatásához
szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva
az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 2015. évi működési támogatásának
150,0 millió forint többlet költségvetési támogatással történő kiegészítéséről döntött azzal, hogy a forrás
biztosítására külön kormányhatározat alapján kerül sor;
2. egyetért azzal, hogy az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány működési
támogatása a 2016. évtől kezdődően évi 600,0 millió forintban kerüljön megállapításra;
3. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Antall
József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 2015. évi működési célú támogatási
szerződésének módosítása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állásával egyidejűleg
4. a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016. költségvetési
évre a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
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fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 8. Antall József Politika- és
Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása jogcímcsoport javára 500,0 millió forint többlet
támogatási előirányzat biztosításáról gondoskodjon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 31.
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása jogcímcsoport javára 2017. évtől évente beépülő jelleggel 500,0 millió forint többlet
támogatási előirányzat biztosításáról gondoskodjon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2017. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a tiszadobi Andrássy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról
A Kormány a tiszadobi Andrássy-kastély üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 85,0 millió forint forrásnak a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ címen történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 31.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017. évtől évente beépülő jelleggel 85,0 millió forint előirányzat
biztosításáról gondoskodjon a központi költségvetés Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ cím javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2017. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2027/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút hiányzó szakaszainak kivitelezéséről
A Kormány
egyetért azzal, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város és térsége turisztikai fejlesztése keretében a Nyíregyháza és Tokaj közötti
kerékpárút megvalósuljon, ennek érdekében
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Tokaj és Nyíregyháza (Erzsébet királyné Tisza-híd
nélkül) közötti kerékpárút megvalósításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 10.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a beruházás megvalósításához szükséges
3 515 210 325 forintnak a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások
támogatása alcím, 12. Közútfejlesztési feladatok végrehajtása jogcímcsoport javára történő biztosításáról;
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Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 15.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti feladatok végrehajtása érdekében kössön
támogatási szerződést a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. február 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2028/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a Szegedi Tudós Akadémia támogatásának egyes kérdéseiről
A Kormány Szent-Györgyi Albert örökségét szem előtt tartva a tehetséggondozás és a helyi tudományos műhelyek fejlesztése
érdekében
1. támogatja a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány „Szegedi Tudós Akadémia” programjának
megvalósítását, valamint a Szent-Györgyi Kollégium – vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
történő – létrehozását;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a Szent-Györgyi Kollégium székhelyéül szolgáló, Szeged, Vörösmarty u. 3. szám alatti ingatlan
megvásárlásához szükséges legfeljebb 200 millió forint, továbbá az ingatlan felújításához szükséges
legfeljebb 1300 millió forint forrás biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére az Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
b)
a Szegedi Tudós Akadémia működtetéséhez szükséges 250 millió forint forrás bázisba épülő módon történő
biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
c)
a szegedi székhelyű Radnóti Miklós Gimnázium felújításához szükséges 150 millió forint forrás biztosításáról
a 2016. évi központi költségvetés terhére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
d)
a hódmezővásárhelyi székhelyű Németh László Gimnázium felújításához szükséges 80 millió forint forrás
biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
e)
a c) és d) alpontban megjelölt intézmények laboratóriumának működtetéséhez 30-30 millió forint forrás
biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. június 30.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodjon
támogatási szerződés megkötéséről a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvánnyal.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 2029/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a Pécsi Tudományegyetem alapítása 650 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumi ünnepségsorozat megvalósításával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – az emberi
erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a 2016. évben
200 millió forint, a 2017. évben 365 millió forint költségvetési támogatásnak az Emberi Erőforrások
Minisztériumának költségvetési fejezetében történő biztosításáról és ütemezett rendelkezésre állásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2016. évi költségvetési források tekintetében a felmerülés ütemében,
a 2017. évi költségvetési források tekintetében a 2017. évi központi költségvetés tervezése
során
3. felkéri az Emberi Erőforrások Minisztériuma útján a Pécsi Tudományegyetemet arra, hogy a magyar felsőoktatás
történelmi korokon átívelő nemzetközi úttörő szerepének és a magyar tudásalapú társadalom kialakulása
tradicionális jellegének hangsúlyozása érdekében a tervezett jubileumi ünnepségsorozat programtervét vizsgálja
meg azzal a céllal, hogy a 2017. szeptember 1-jei Jubileumi díszünnepség az ünnepségsorozat szimbolikus,
meghatározó elemévé váljon és jelenjen meg az ünnepség megvalósítása során.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2030/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a vitorlás sportközpont létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2013. (V. 9.) Korm. határozat
visszavonásáról
A Kormány a vitorlás sportközpont létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2013. (V. 9.)
Korm. határozatot visszavonja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 120/2015. (XII. 29.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter javaslatára
Molnár Tamást,
dr. Sors Lászlót,
dr. Szeleczki Zsuzsanna Juditot és
Tamásné Czinege Csillát
a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2016. január 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 121/2015. (XII. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Polacsek Csabának, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel
– 2015. december 31-ei hatállyal – megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

27924

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 207. szám

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.

