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III. Kormányrendeletek

A Kormány 20/2016. (II. 11.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 97. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az ellenőrző hatósági személy a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen elveszi, ha)
„e) a  járművel a  személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben 
meghatározott tevékenységi engedély nélkül végeztek személytaxi-szolgáltatást.”

2. §  A KR. 103. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A járművet a  hivatalból indult eljárás során a  forgalmi engedély és a  hatósági jelzés bevonásával – az  f )  pontban és 
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a következő időtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:]
„h) a  97.  § (1)  bekezdés e)  pontjában foglaltak esetében a  kiszabott közigazgatási bírság megfizetéséig, de 
legfeljebb a jogsértés miatt indult közigazgatási bírságolási eljárás befejezéséig.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 8/2016. (II. 11.) FM rendelete
egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 19. és 
20. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
24. pontjában, valamint (5) bekezdés a) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (3)  bekezdés a) és 
b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
35. pontjában, és az (5) bekezdés i) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és j) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1. és 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel,
a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével,
a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosítása

1. §  Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet [a továbbiakban: 15/1989. (X. 8.) 
MÉM rendelet] Melléklet
a) 1.6.  alpontjában, valamint 3.4.3.  alpontjában az  „az 1. függelék tartalmazza” szövegrész helyébe az   

„a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 
miniszteri rendelet tartalmazza” szöveg,

b) 3.5.15. alpontjában a „kiépítési előírást az 1. függelék tartalmazza” szövegrésze helyébe a „képesítési előírást 
a  mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 
miniszteri rendelet tartalmazza” szöveg

lép.

2. §  Hatályát veszti a 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet Melléklet 1. függeléke.
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2. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól 
szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 
83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet
a) 4. § (2) bekezdés d) pontja,
b) 4. § (3) bekezdése,
c) 4. § (5) bekezdésében a „d)” szövegrész,
d) 4. § (6) bekezdése,
e) 6. § (3) bekezdése,
f ) 1. számú melléklet a) pontjában foglalt táblázat 7. sora.

3. A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi 
követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni 
védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

4. §  A tenyésztett víziállatokra és az  azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és 
a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet] 2. számú melléklet B. Részében foglalt táblázatot 
követő „Megjegyzés” szövegrészben szereplő „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg lép.

5. §  A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosítása

6. §  Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.)  
FVM rendelet] 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73.  § (1) Az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalmazására jogosultnak állatgyógyászati készítmény 
forgalmazásához a 66. § szerinti szakhatósági hozzájárulással is rendelkeznie kell.
(2) Az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalmazására jogosultnak az  állatgyógyászati készítmény 
forgalmazására irányuló kiskereskedelmi tevékenységét a NÉBIH-nek előzetesen be kell jelentenie.
(3) A közforgalmú gyógyszertárak az állatorvosi vényeket, továbbá az állatorvosnak vény nélkül kiadott vényköteles 
állatgyógyászati készítményekről készített kimutatást 5 évig kötelesek megőrizni. A  közforgalmú gyógyszertárak 
további nyilvántartási kötelezettségéről jogszabály rendelkezik.”

7. §  A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 96.  § (6)  bekezdésében az „a kiskereskedő, illetve a  közforgalmú gyógyszertár 
állatgyógyászati készítmény forgalmazására jogosító működési engedélyének visszavonását,” szövegrész helyébe 
az „a kiskereskedő működési engedélyének visszavonását,” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a  128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 95.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „73.  § szerinti engedéllyel 
rendelkező” szövegrész.

5. A vágópontok működésének részletes szabályairól szóló 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet hatályon 
kívül helyezése

9. §  Hatályát veszti a vágópontok működésének részletes szabályairól szóló 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet.
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6. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.)  
VM rendelet módosítása

10. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a  megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási 
szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.)  
VM rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. §  Hatályát veszti a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet
a) 1. melléklet 12. pont 12.1. alpont 12.1.4. alpontja,
b) 2. melléklet 3–6. pontja.

7. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.)  
VM rendelet módosítása

12. § (1) A  zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet  
[a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  zöldség-gyümölcs termelői csoport – a  módosítások bemutatását, indokolását és a  módosításoknak 
az elismerési terv végrehajtására, valamint az elismerési feltételeknek való megfelelésre gyakorolt hatását bemutató 
kérelem egy eredeti példányban papír alapon, valamint elektronikus adathordozón a  minisztériumhoz történő 
benyújtásával – kérelmezheti a  miniszter által elfogadott elismerési terv és az  abban szereplő intézkedések 
módosítását. A  kérelemhez csatolni kell az  elismerési terv „Az elismerés megszerzése érdekében végrehajtandó 
intézkedések, a  fejlesztési terv” alcímű részének módosítással érintett fejezeteit, valamint az  elismerési terv 
módosítással érintett táblázatait, a  módosításhoz kapcsolódó szerződéseket. A  módosítás eredményeképpen 
a jóváhagyott kiadások összege legfeljebb negyven százalékkal csökkenhet. Folyamatban lévő végrehajtási szakasz 
tekintetében a kérelmet legkésőbb harminc nappal az éves vagy a féléves szakasz befejezése előtt kell benyújtani. 
A miniszter a módosítási kérelmekről a bizottsági rendelet 47. cikk (4) bekezdése szerint rendelkezésre álló összegre 
figyelemmel dönt.”

 (2) A 150/2012. (XII. 28. ) VM rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  zöldség-gyümölcs termelői csoportnak az  elismerési terv végrehajtásáról az  elismerési terv éves 
szakaszainak végét követően legkésőbb február 15. napjáig jelentést kell benyújtania papír alapon, valamint 
elektronikus adathordozón a  minisztérium részére, amelyben bemutatja, hogy az  adott évre kitűzött feladatok 
hogyan teljesültek, a  jóváhagyott beruházások miként valósultak meg. A  jelentésben bizonylatokkal igazoltan 
be kell mutatni az  adott időszakban forgalomba hozott termék értékét és mennyiségét, valamint adott esetben 
a  tervezettől való eltérés okait. Amennyiben az  érintett éves szakasz vonatkozásában az  év során az  elismerési 
terv módosítására került sor az  (1)  bekezdésnek megfelelően, úgy a  jelentés részeként a  jelentéshez csatolni kell 
az elfogadott elismerési terv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos változatát.”

13. §  A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  termelői szervezeteknek a  működési alapokhoz való közösségi hozzájárulásnak, tagjaik hozzájárulásának 
és magának a termelői szervezetnek a hozzájárulásának a következő évre vonatkozó becsült összegét a működési 
program elfogadására vonatkozó, vagy a következő évre vonatkozó módosítási kérelmek benyújtásával egyidejűleg, 
a  működési program elfogadására vagy módosítására irányuló kérelem hiányában legkésőbb november 15. 
napjáig a 3. melléklet 6. táblázatának kitöltésével be kell jelenteni a minisztériumnak. A bejelentésnek tartalmaznia 
kell a  bejelentést megelőző időszak vonatkozásában a  főkönyvi kivonat alapján könyvvizsgáló által hitelesített 
tényadatokat, valamint a  hátralévő időszakra vonatkozó, a  becslésnél figyelembe vett szempontok bemutatását. 
Amennyiben a  következő évi működési alap a  bejelentés alapjául szolgáló becsült összeg figyelembevételével 
csökken, úgy a bejelentéssel együtt a 15. § (6) bekezdése szerinti módosítási kérelmet is be kell nyújtani.”

14. § (1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 15. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  termelői szervezet – a  módosítások bemutatását, indokolását és a  módosítások működési programban 
megfogalmazott célkitűzések megvalósulására gyakorolt hatását bemutató kérelem egy eredeti példányának 
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papír alapon, valamint elektronikus adathordozón történő benyújtásával – legkésőbb december 15. napjáig 
kérelmezheti a  miniszter által jóváhagyott működési program legutolsó hatályos változatának és a  működési 
alapnak az  év közben történő módosítását. A  kérelemhez csatolni kell a  működési program módosítással 
érintett – a  7.  mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerinti egységes szerkezetbe foglalt, oldalanként 
dátummegjelöléssel ellátott – fejezeteit, táblázatait, valamint a  módosításhoz kapcsolódó szerződéseket. 
A  működési alap az  év közben történő módosítás, vagy részleges végrehajtás eredményeképpen legfeljebb 
az eredetileg jóváhagyott összeg negyven százalékával csökkenhet, azonban a működési alap mértéke és az egyes 
intézkedések keretösszege a  módosítás eredményeképpen nem lehet kisebb, mint a  módosítást megelőzően 
benyújtott részleges kifizetési kérelemben intézkedésenként elszámolt kiadások összege.
(6) A  termelői szervezet – a  módosítások bemutatását, indokolását és a  módosítások működési programban 
megfogalmazott célkitűzések megvalósulására gyakorolt hatását bemutató kérelem egy eredeti példányának papír 
alapon, valamint elektronikus adathordozón történő benyújtásával – legkésőbb november 15. napjáig kérelmezheti 
a miniszter által jóváhagyott működési program legutolsó hatályos változatának és a működési alap következő évre 
vonatkozó módosítását. A kérelemhez csatolni kell a működési program módosítással érintett – a 7. mellékletben 
meghatározott formanyomtatvány szerinti egységes szerkezetbe foglalt, oldalanként dátummegjelöléssel ellátott – 
fejezeteit, táblázatait, a módosításhoz kapcsolódó szerződéseket.
(7) A  miniszter jóváhagyása nélkül lehet módosítani a  működési programban foglalt tevékenységek technikai 
paramétereit, kapacitását és költségeit, valamint az  intézkedések költségvetését az  intézkedésre eredetileg 
a  működési program teljes időtartamára jóváhagyott költségvetés legfeljebb tíz százalékáig úgy, hogy ezáltal 
a  működési alap mértéke nem változhat. Az  e  bekezdés szerinti működési program módosítást, legkésőbb 
az  érintett naptári év december 31. napjáig be kell jelenteni a  minisztériumnak. A  bejelentéshez csatolni kell 
a működési program módosítással érintett – a 7. mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerinti egységes 
szerkezetbe foglalt, oldalanként dátummegjelöléssel ellátott – fejezeteit, táblázatait, a  módosításhoz kapcsolódó 
szerződéseket.”

 (2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A termelői szervezet, és a  termelői szervezetek társulása a működési program, valamint a  részleges működési 
program tárgyévi végrehajtásáról a tárgyévet követő február 15-éig – figyelemmel a bizottsági rendelet 96. cikkében 
foglaltakra – a  bizottsági rendelet VIII.  mellékletében meghatározott mutatók – a  minisztérium által honlapján 
közzétett formanyomtatványok kitöltése útján történő – megadásával és szöveges értékeléssel éves jelentést 
nyújt be a  minisztériumnak, és az  MVH-nak a  működési alap éves támogatására vonatkozó kérelemhez csatolva. 
Amennyiben az érintett év vonatkozásában a működési program módosítására került sor az (5)–(7) bekezdéseknek 
megfelelően, úgy a  jelentéshez a  bizottsági rendelet 96.  cikk (2)  bekezdése b)  pontjának értelmében csatolni kell 
a jóváhagyott működési program módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos változatát.”

15. §  A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állat-egészségügyi feltételeiről 
szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet módosítása

16. §  A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állat-egészségügyi feltételeiről szóló 21/2015.  
(IV. 30.) FM rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A transzponder kizárólag az állatgyógyászati termékekről szóló jogszabály szerinti, kis-, illetve nagykereskedelmi 
tevékenységet végző forgalmazó által árusítható, és csak állatorvos részére adható ki. A  forgalmazó köteles 
a transzponderek forgalmáról az azok által hordozott kód és az átvevő állatorvos nevének és bélyegző-sorszámának 
feltüntetésével nyilvántartást vezetni, azt hatósági ellenőrzés céljára 5 évig megőrizni, és ezen adatokat a  NÉBIH 
felhívására rendszeresen a NÉBIH rendelkezésére bocsátani.”

9. Záró rendelkezés

17. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 8/2016. (II. 11.) FM rendelethez

A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4.  melléklet I. Rész 1.  pont 1.2.  pont b)  alpont 2.  alpontja helyébe a  következő 
alpont lép:
[Az 1.1. pont a) alpontjában említett biológiai biztonsági intézkedések legalább a következőket tartalmazzák:
a NÉBIH-ben a  betegséggel kapcsolatos hatékony vizsgálat elvégzését, annak jelentését és különösen az  alábbiakat 
lehetővé tévő, a betegség korai kimutatására vonatkozó országos rendszer működik:]
„2. az esemény gyors közlése a hatósági állatorvos, a járási hivatal vagy megyei kormányhivatal felé abból a célból, 
hogy a diagnosztikai vizsgálat minimális késedelemmel megkezdődjön.”

2. melléklet a 8/2016. (II. 11.) FM rendelethez

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 15. pont 15.4. alpont 15.4.2. alpontja helyébe a következő alpont lép:

„15.4.2. Rendészeti feladatok ellátására nem jogosult szakszemélyzet részére szolgálati 
igazolvány kiadása, pótlása, cseréje, kivéve ha a szolgálati igazolvány az egyes 
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvény hatálybalépése miatt vált érvénytelenné 

5500”

3. melléklet a 8/2016. (II. 11.) FM rendelethez

A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 7. melléklet 7. pont 7.2. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„7.2. A teljes program pénzügyi áttekintése évekre, intézkedésekre és tevékenységekre bontva:

A B C D E F G H

1 Intézkedés 

azonosítója

Intézkedés/

tevékenység 

megnevezése

20... 20... 20... 20... 20... Összes kiadás adott 

intézkedésre/tevékenységre 

vonatkozóan (Ft)

2 1. Az intézkedéssel/tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült, adott évre 
vonatkozó összes kiadás (Ft)

 

3 Intézkedés összesen

4
Tevékenység 
megnevezése

5

6

7 2. Az intézkedéssel/tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült, adott évre 
vonatkozó összes kiadás (Ft)

Összes kiadás 
adott intézkedésre/
tevékenységre 
vonatkozóan (Ft)

8 Intézkedés összesen

9
Tevékenység 
megnevezése 

10

11

12 3. Az intézkedéssel/tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült, adott évre 
vonatkozó összes kiadás (Ft)

Összes kiadás 
adott intézkedésre/
tevékenységre 
vonatkozóan (Ft)
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13 Intézkedés összesen

14
Tevékenység 
megnevezése

15

16

17 4. Az intézkedéssel/tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült, adott évre 
vonatkozó összes kiadás (Ft)

Összes kiadás 
adott intézkedésre/
tevékenységre 
vonatkozóan (Ft)

18 Intézkedés összesen

19
Tevékenység 
megnevezése

20

21

22 5. Az intézkedéssel/tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült, adott évre 
vonatkozó összes kiadás (Ft)

Összes kiadás 
adott intézkedésre/
tevékenységre 
vonatkozóan (Ft)

23 Intézkedés összesen

24
Tevékenység 
megnevezése

25

26

27 6. Az intézkedéssel/tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült, adott évre 
vonatkozó összes kiadás (Ft)

Összes kiadás 
adott intézkedésre/
tevékenységre 
vonatkozóan (Ft)

28 Intézkedés összesen

29
Tevékenység 
megnevezése

30

31

32 7. Az intézkedéssel/tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült, adott évre 
vonatkozó összes kiadás (Ft)

Összes kiadás 
adott intézkedésre/
tevékenységre 
vonatkozóan (Ft)

33 Intézkedés összesen

34
Tevékenység 
megnevezése

35

36

37 8. Az intézkedéssel/tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült, adott évre 
vonatkozó összes kiadás (Ft)

Összes kiadás 
adott intézkedésre/
tevékenységre 
vonatkozóan (Ft)

38 Intézkedés összesen

39
Tevékenység 
megnevezése

40

41  

42

Általános költség

Az adott évre vonatkozó általános költség 
(Ft)

Általános költség 
összesen (Ft)

43
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44
Működési alap

Összes kiadás 
adott évre 
vonatkozóan (Ft)

45 Összes bevétel 
adott évre 
vonatkozóan (Ft)

”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 31/2016. (II. 11.) KE határozata
nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatok létesítéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatok létesítéséről határozok a Monacói Hercegséggel.

Budapest, 2016. január 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. január 29.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IX-3/00517-2/2016.

A köztársasági elnök 32/2016. (II. 11.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/687-2/2016. számú előterjesztésére – Dzsezselij György (névmódosítás előtti neve: 
Dzsezselij György Ivanovics; más átírással: Dzhezhelii Iurii; születési hely, idő: Poltava [Szovjetunió], 1976. október 28.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. január 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. január 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/00668-3/2016.
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A köztársasági elnök 33/2016. (II. 11.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  belügyminiszter BM/686-2/2016. számú előterjesztésére – Pajda Larisza (névmódosítás előtti 
házassági neve: Pajda Larisza Andrejevna; születési neve: Pop Larisza; névmódosítás előtti születési neve: Pop Larisza 
Andrejevna; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1981. június 8.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. január 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. január 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/00669-3/2016.

A köztársasági elnök 34/2016. (II. 11.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  belügyminiszter BM/685-2/2016. számú előterjesztésére – Bortnicsuk Vladimír (névmódosítás 
előtti neve: Bortnicsuk Volodymyr Ivánovycs; születési hely, idő: Horodno [Szovjetunió], 1968. május 7.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. január 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. január 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/00670-3/2016.
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A köztársasági elnök 35/2016. (II. 11.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a belügyminiszter BM/685-2/2016. számú előterjesztésére – Bortnicsuk Natália (névmódosítás előtti neve: 
Bortnicsuk Nátálijá Petrivná; születési hely, idő: Horodno [Szovjetunió], 1971. március 31.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2016. január 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. január 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/00670-4/2016.

A köztársasági elnök 36/2016. (II. 11.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/685-2/2016. számú előterjesztésére – Bortnicsuk Alexandra (névmódosítás előtti 
neve: Bortnicsuk Alekszándrá Volodymyrivná; születési hely, idő: Beregszász [Ukrajna], 2010. szeptember 29.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. január 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. január 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/00670-5/2016.
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A köztársasági elnök 37/2016. (II. 11.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/685-2/2016. számú előterjesztésére – Bortnicsuk Eugénia (névmódosítás előtti 
neve: Bortnicsuk Jevhenyijá Volodymyrivná; születési hely, idő: Beregszász [Ukrajna], 2010. szeptember 29.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. január 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. január 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/00670-6/2016.

A köztársasági elnök 38/2016. (II. 11.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  belügyminiszter BM/1191-2/2016. számú előterjesztésére – Cibulya Igor (születési neve: Cibulya 
Ihor Anatolijovics; más átírással: Tcybulia Igor; születési hely, idő: Munkács [Szovjetunió], 1963. május 29.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. január 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. január 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/00778-3/2016.
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A Kormány 1040/2016. (II. 11.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatás 2016. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések 
meghatározásáról

 1. A Kormány 2016. évre a közfoglalkoztatás céljaként
a) a Start-munkaprogram folytatását, fokozatos kiterjesztését, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség 

biztosítását;
b) az elsődleges munkaerő-piacról kiszorultak, különösen a  munkaerő-piacon halmozottan hátrányban lévő 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult 
álláskeresők, az  alacsony iskolai végzettségűek, a  tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a  megváltozott 
munkaképességűek, a  hajléktalanok, menekültek és oltalmazott jogállásúak, a  menedékjogról szóló 
törvény szerinti elismerést kérő személyek, valamint a  kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli 
állampolgárok, a  roma nemzetiségű álláskeresők, továbbá a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által működtetett 
„Határozott idejű bérleti szerződés” programban részt vevő álláskeresők) foglalkoztatásának és 
foglalkoztathatóságának növelését figyelembe véve az álláskeresők ügyfél kategorizálási rendszerben történt 
besorolását;

c) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen a  b)  pontban meghatározott célcsoportok munkaerő-piaci (re)
integrációjához leginkább szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz és 
képzésekhez való minél szélesebb körben való hozzáférését;

d) az értékteremtő, hasznos, a  helyi sajátosságokon alapuló, a  település önfenntartását elősegítő programok 
támogatását, valamint a  nem megfelelő mentális, szociális, egészségi állapotú álláskeresők esetében 
a  társadalmi beilleszkedést szolgáló, a  célcsoport sajátosságait előtérbe helyező közfoglalkoztatási 
programok indítását;

e) a természeti és épített környezet védelmét, a  kulturális örökség elemeinek megóvását, a  gondozatlan 
sírkertek rekonstrukciójának elősegítését, továbbá a  vasúti pályahálózat, illetve az  országos közúthálózat 
környezetének tisztántartását, karbantartását;

f ) a helyben megtermelt termények felhasználásával − ideértve a  szociális földprogram megvalósítását is − 
a közétkeztetés minőségének javítását, e tekintetben az önellátó, önfenntartó települések kialakítását;

g) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a  lakónépesség 
komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítását;

h) a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető 
és piacképes mezőgazdasági termékekre épülő, a  helyi sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztések 
megvalósítását;

i) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését;
j) a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítését;
k) a területi vízrendezési-, vízkár-elhárítási- és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban 

a közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonását;
l) a területi munkaerő-piaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett jövedelem 

által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítását;
m) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint 

a  szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani 
támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését;

n) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését
határozza meg.

 2. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok és munkaerő-piaci szolgáltatások 

főszabályként uniós, illetve indokoltság esetén központi költségvetési források terhére valósuljanak meg 
a területi felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására kijelölt állami szerv bevonásával;

b) egyetért azzal, hogy a  közfoglalkoztatásra és a  versenyszférában történő elhelyezkedést segítő 
intézkedésekre egyaránt szükség van, és ezeket komplementer módon úgy kell megvalósítani, hogy 
együttesen a  foglalkoztatás tartós és – a  költségvetés lehetőségeit figyelembe véve – pénzügyileg is 
fenntartható növekedését eredményezzék;

c) felhívja a  közfoglalkoztatásban érintett belügyminisztert, nemzetgazdasági minisztert, emberi erőforrások 
miniszterét, és földművelésügyi minisztert, hogy közösen együttműködve, eszközrendszerük komplex 
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felhasználásával, a  közfoglalkoztatási programokban történő bennragadás megakadályozását célzó 
intézkedések megvalósításával, komplex munkaerő-piaci programok szervezésével segítsék elő 
a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezkedését;
Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2017. június 30.

d) felhívja a  belügyminisztert, a  nemzetgazdasági minisztert, az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti 
fejlesztési minisztert, hogy a  meglévő intézményi és szolgáltatói hálózati háttér figyelembevételével 
vizsgálják meg a  foglalkoztatásba mentális, szociális vagy egészségügyi okokból be nem vonható 
álláskeresők személyi körét, valamint a  számukra nyújtható, személyre szabott szociális, egészségügyi és 
munkaerő-piaci szolgáltatások, felzárkózást elősegítő képzések nyújtásának lehetőségét az  álláskeresők 
foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelése céljából, valamint tegyenek javaslatot az intézményi 
rendszer esetleges fejlesztésére, különösen önkormányzati nonprofit szervezetek létrehozására és a  cél 
megvalósításához szükséges többletforrások mértékére.
Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. március 15.

 3. A Kormány a  közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt településeknek minősíti a  kedvezményezett települések 
besorolásáról és a  besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.  mellékletében 
szereplő településeket és a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. és 
6. mellékletében szereplő, valamint a regionális szempontból kedvezményezett járások településeit.

 4. Hatályát veszti a  közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) 
Korm. határozat.

 5. Hatályát veszti a  közfoglalkoztatás 2015. évi céljairól és a  közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő 
kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1082/2015. (III. 3.) Korm. határozat.

 6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1041/2016. (II. 11.) Korm. határozata
a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, 
valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezésével összefüggő pályázati eljárás 
egyes kérdéseiről

A Kormány
 1. egyetért a  2024-ben sorra kerülő XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a  XVII. Paralimpiai Játékok (a  továbbiakban: 

Olimpiai Játékok) megrendezésére vonatkozó pályázati eljárás (a  továbbiakban: Olimpiai Pályázat) keretében 
2016.  február 17. napjáig benyújtandó – a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kötelezően előírt – dokumentáció 
részét képező, az  1.  melléklet szerinti garancialevél tartalmával, és felhatalmazza Magyarország miniszterelnökét 
annak aláírására;

 2. felhívja az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost mint az  Olimpiai Pályázat 
vezetőjét, hogy gondoskodjon a  pályázati dokumentáció részeként az  1.  melléklet szerinti, aláírt garancialevél 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság részére történő benyújtásáról;

Felelős: az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2016. február 17.
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 3. felhívja a minisztereket, hogy feladatkörüket érintően vizsgálják meg az 1. melléklet szerinti garancialevélben foglalt 
vállalások teljesülésének feltételrendszerét, és tájékoztassák az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért 
felelős kormánybiztost a  vállalások maradéktalan teljesülése érdekében – az  Olimpiai Játékok rendezési joga 
elnyerése esetén – szükséges intézkedésekről.

Felelős: feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: 2016. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1041/2016. (II. 11.) Korm. határozathoz

[Date] [Kelt]

Mr Thomas Bach
President of the International Olympic Committee

Château de Vidy
C.P. 356
CH-1007 Lausanne
Switzerland

Thomas Bach Úr részére
Nemzetközi Olimpiai Bizottság Elnöke

Château de Vidy
C.P. 356
CH-1007 Lausanne
Svájc

Dear Mr. President, Tisztelt Elnök Úr!

The National Government of Hungary is honoured to 
provide its complete support for the Budapest and 
Hungarian Olympic Committee bid to host the 2024 
Olympic and Paralympic Games.

Megtiszteltetés számunkra Magyarország Kormánya 
nevében teljes támogatásunkról biztosítani Budapest és 
a Magyar Olimpiai Bizottság pályázatát a 2024. évi Olimpiai és 
Paralimpiai Játékok megrendezésére. 

Accordingly, on behalf of the National Government of 
Hungary, we hereby confirm that the National Government 
of Hungary:

Ennek megfelelően, Magyarország Kormánya nevében ezúton 
megerősítjük, hogy Magyarország Kormánya:

 Guarantees the  respect of the  Olympic Charter and, in 
particular:

 Garantálja az  Olimpiai Charta tiszteletben tartását, így 
különösen:

– Acknowledges the  importance of the  Games and 
the  value of the  Olympic image, and agrees to conduct 
all activities in a manner which promotes and enhances 
the  fundamental principles and values of Olympism, as 
well as the development of the Olympic Movement;

– Elismeri a Játékok fontosságát és az olimpiai eszme értékét, 
és vállalja, hogy valamennyi tevékenysége során olyan 
módon jár el, mely elősegíti és támogatja az  Olimpizmus 
alapvető elveit és értékeit, valamint az Olimpiai Mozgalom 
fejlődését;

– Acknowledges the  prohibition of any form of 
discrimination with regard to a  country or a  person on 
grounds of race, colour, sex, sexual orientation, language, 
religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status,

– Biztosítja a diszkrimináció bármely fajtájának tilalmát, akár 
egy ország, akár egy személy vonatkozásában, személyre, 
fajra, színre, nemre, szexuális orientációra, nyelvre, vallásra, 
politikai vagy más véleményre, nemzeti vagy szociális 
származásra, tulajdonra, születésre vagy egyéb státuszra 
tekintet nélkül;

– Acknowledges that the  Olympic Identity and 
Accreditation Card, together with a  passport or other 
official travel documents of the  holder, authorises entry 
into Hungary and that it allows the  holder to stay and 
perform his/her Olympic function for the  duration of 
the  Olympic Games, including a  period not exceeding 
one month before and one month after the  Olympic 
Games; and

– Biztosítja, hogy az  Olimpiai Személyi és Akkreditációs 
Kártya, az  útlevéllel vagy a  birtokosa egyéb hivatalos 
utazási okmányaival együtt belépésre jogosít 
Magyarországra, továbbá lehetővé teszi a  birtokosnak 
az  ott-tartózkodást, valamint az  olimpiai szerepének 
a betöltését az Olimpiai Játékok időtartama alatt, beleértve 
egy egy hónapot meg nem haladó időszakot az  Olimpiai 
Játékok ideje előtt és után; és
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– Guarantees that it will take all the  necessary measures 
in order that the  City of Budapest and the  Budapest 
2024 Organising Committee (OCOG) fulfil completely 
their obligations under the Host City Contract and other 
relevant agreements.

– Garantálja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz 
annak érdekében, hogy Budapest, és a  Budapest 2024 
Szervezőbizottsága (OCOG) minden, a  Rendező Város 
Szerződésből és más irányadó megállapodásból eredő 
kötelezettségének eleget tegyen.

In addition, the National Government of Hungary provides 
its express support for the Budapest 2024 Candidature, and 
specifically confirms:

Ezen túlmenően, Magyarország Kormánya kifejezett 
támogatásáról biztosítja a 2024-es Budapesti Olimpiai 
Pályázatot és külön megerősíti, hogy: 

– The Games plan will align with existing national, regional 
and city development plans and strategies;

– A  Játékok terve összhangban lesz a  létező nemzeti/
regionális/városi fejlesztési tervekkel és stratégiákkal;

– The National Government of Hungary will cooperate 
with other levels of government in Hungary to ensure 
the delivery by the different public authorities or entities 
that will be responsible for Games planning/delivery and 
legacy;

– Magyarország Kormánya együttműködik Magyarország 
más szintű közigazgatási szerveivel, annak érdekében, 
hogy biztosítsa a  Játékok tervezéséért/lebonyolításáért és 
örökségének ápolásáért felelős különböző hatóságok vagy 
szervek közreműködését;

– There are no legal obstacles to the  organisation of 
the Olympic and Paralympic Games in Hungary.

– Nem léteznek az  Olimpiai és Paralimpiai Játékok 
magyarországi megszervezését gátló jogi akadályok.

Yours sincerely / Tisztelettel:

__________________________________
Orbán Viktor

Prime Minister of Hungary/Magyarország Miniszterelnöke
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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