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II. Törvények

2016. évi XXIII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról*

1. § (1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a  továbbiakban: Kertv.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  üzlet nyitvatartási idejét a  vásárlási szokások, a  foglalkoztatottak és a  lakókörnyezet érdekeinek 
figyelembevételével a kereskedő állapítja meg.”

 (2) A Kertv. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) December 24-én – a  vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a  virág-, az  édességüzletek és az  üzemanyagtöltő 
állomások, továbbá a  közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az  üzemanyagtöltő állomáson 
belül működő üzletek kivételével – az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva.”

 (3) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  települési (Budapesten a  kerületi) önkormányzat képviselő-testülete – a  helyi sajátosságok 
figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint
b) a  világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek  
24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – 
többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.”

 (4) A Kertv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból – a  lakók egészséges életkörülményeinek és 
pihenéshez való jogának biztosítása érdekében – a  külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj 
esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a kereskedelmi 
hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el.”

 (5) A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a  települési (Budapesten a  kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, illetve a  fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy 
az  üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a  felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, 
a  befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a  2.  § 31.  pontjában foglaltak ellenőrzését 
rendeletben szabályozza.”

 (6) Hatályát veszti a Kertv. 6. § (1a) és (1b) bekezdése.

2. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 101. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Vasárnapra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
b) az idényjellegű,
c) a megszakítás nélküli,
d) a több műszakos tevékenység keretében,
e) a készenléti jellegű munkakörben,
f ) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből 
eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
h) külföldön történő munkavégzés során, valamint

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 12-i ülésnapján fogadta el.
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i) a  kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a  kereskedelmet kiszolgáló 
szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál
foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.”

 (2) Az Mt. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár,
a) ha a  munkavállaló a  rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a  101.  § (1)  bekezdés d), e) vagy 
i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető, továbbá
b) a rendkívüli munkaidőre
ba) a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott munkavállalónak,
bb) ha a munkavállaló a 101. § (1) bekezdés alapján rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető.
(2) A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti bérpótlék jár a  húsvét- vagy a  pünkösdvasárnap, vagy a  vasárnapra eső munkaszüneti 
napon történő munkavégzés esetén.”

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti
a) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, valamint
b) a  kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás 

engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2016. (IV. 15.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására 
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21.  § 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az  igazgatási szolgáltatási, a  felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1. melléklet az 1/2016. (IV. 15.) MEKH rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) Földgázellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

  A B

1. Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése Igazgatási 

szolgáltatási díj 

mértéke (ezer 

forint)

2. Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása  

3.    a) szállítási rendszerüzemeltetésre 6 000

4.    b) földgázelosztásra  

5.         ba) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében 1 000

6.         bb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében 5 000

7.    c) földgáztárolásra 6 000

8.    d) földgáz-kereskedelemre 4 000

9.    e) korlátozott földgáz-kereskedelemre 2 000

10.    f ) egyetemes szolgáltatásra  

11.        fa) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében 1 000

12.        fb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében 5 000

13.    g) szervezett földgázpiac működtetésére 15 000

14.    h) vezetékes PB-gáz szolgáltatásra 1 000
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15.    i) egyablakos kapacitásértékesítésre 6 000

16.    j) telephelyi szolgáltatásra 1 000

17.    k) központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére 6000

18. Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása  

19.    a) ha a módosítás tárgya település kijelölése 100

20.    b) ha a módosítás tárgya településrész vagy terület kijelölése 10

21.    c) ha a módosítás tárgya település, településrész vagy terület törlése vagy  
       bekapcsolási időpontjának módosítása 

10

22.    d) ha módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, kézbesítési megbízott  
        személyében beállt változás, illetve ezekből következő adatváltozás 

10

23.    e) egyéb esetben az adott 
engedély 
kiadása 

díjának 10%-a

24. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat  

25.    a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 10 000

26.    b) módosítása iránti kérelem elbírálása 5 000

27. Üzletszabályzat  

28.    a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000

29.    b) módosítása iránti kérelem elbírálása 300

30. Kereskedési Platform Szabályzat

31.    a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000

32.    b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500

33. Kapacitás Lekötési Platform Szabályzat

34.    a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000

35.    b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500

36. Szervezett földgázpiaci szabályzat  

37.    a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000 

38.    b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500 

39. Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert üzemeltető engedélyes szabályzata

40.    a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000

41.    b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500

42. Belső kiválasztási szabályzat  

43.    a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000

44.    b) módosítása iránti kérelem elbírálása 200

45. Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, 
törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben 
történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 

 

46.    a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető esetében 5 000

47.    b) földgáztároló esetében 5 000

48.    c) földgázelosztó esetében  

49.        ca) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező 100

50.        cb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező 5 000

51.    d) földgázkereskedő esetében 1 000

52.    e) egyetemes szolgáltató esetében  

53.        ea) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező 100

54.        eb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező 5 000
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55.    f ) szervezett földgázpiaci engedélyes esetében 1 000

56.    g) vezetékes PB-gáz szolgáltató esetében 100

57. Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti 
kérelem elbírálása 

10

58. Szállítási rendszerüzemeltetőben vagy annak irányító részvényesében irányítást 
biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez történő 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 

5 000

59. Engedélyhez kötött tevékenység egyes elemeinek más személy általi végzéséhez 
(kiszervezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás 
esetében ennek engedélyben történő rögzítése 

2 000

60. Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok 
más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, 
egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való 
lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti 
kérelem, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése 

 

61.    a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető, földgáztároló, 100 000 vagy annál  
        több felhasználóval rendelkező földgázelosztó esetében

5 000

62.    b) egyéb engedélyes esetében 1 000

63. Fogyasztói korlátozási sorrend  

64.    a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000

65.    b) besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása 100

66. A kapacitás-felülvizsgálat eredményének és az infrastruktúra-fejlesztési javaslat  
(10 éves fejlesztési terv) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 

10 000

67. Rendszerüzemeltetői fejlesztések elvégzésére vagy új földgáztároló létrehozására 
irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához szükséges 
pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 

500

68. Célvezeték létesítéséhez, vezeték célvezetékké minősítéséhez történő hozzájárulás 
iránti kérelem elbírálása 

1 000

69. Új határkeresztező földgázvezetékre, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló 
létesítményre vagy földgáztárolóra vonatkozóan
   a) az együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díj-megállapítási szabályok,
   b) a hozzáférési kötelezettségek vagy
   c) a szétválasztási követelmények 

 

70.    a) teljesítése alóli felmentés iránti kérelem elbírálása 5 000

71.    b) teljesítése alóli felmentés módosítása iránti kérelem elbírálása 2 000

72. Szállítási rendszerüzemeltető tanúsítása iránti kérelem elbírálása 6 000

73. A szállítási rendszerüzemeltető által a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás 
részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha 
nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra 

200

74. A szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás 
közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás, amennyiben nem más igazgatási 
szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

 

75.    a) a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 200

76.    b) a módosítása iránti kérelem elbírálása 100

77. A szállítási rendszerüzemeltetői megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása 
feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének 
jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása 

200

78. Megfelelési program  

79.    a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 2 000

80.    b) módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000
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81. Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000

82. Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés 
megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása a GET 120/A. § (3) bekezdés f ) pontja alapján

50

83. Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt értékesítési kötelezettség 
alapján az értékesítésre kerülő földgáz mennyiségének, az értékesítés feltételeinek és 
az aukciós szabályzatnak a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 

100

84. Egyetemes szolgáltatóként és földgázkereskedőként vásárolni kívánt földgáz 
elkülönített elszámolására és nyilvántartására kidolgozott részletes szabályok 

 

85.    a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000

86.    b) módosításának jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 500

87. Hatósági ár alkalmazásának ellenőrzésére benyújtott kérelem elbírálása 100

88. Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás 
biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése) 

500

89. Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása:  

90.    a) földgáz-kereskedelemi engedély esetén 50

91.    b) korlátozott földgáz-kereskedelemi engedély esetén 50

92. Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem benyújtása 10
”

 2. Az R. 1. melléklet B) pontja a következő 143. sorral egészül ki:
[B) Villamosenergia- ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 A  B

 1  Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése  Igazgatási szolgáltatási díj 

mértéke (ezer forint)]

„143.
A VET. 143. § (3a) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatási árszabások árának 
és áralkalmazási feltételeinek módosítására és visszavonására vonatkozó 
kérelem elbírálása

100”

 3. Az R. 1. melléklet C) pontja a következő 40. sorral egészül ki:
[C) Távhőellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 A  B

 1  Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése  Igazgatási szolgáltatási díj 

mértéke (ezer forint)]

„40. Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem 
benyújtása

10”

 4. Az R. 1. melléklet E) pontjában szereplő táblázat 8. és 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 A  B

 1  Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése  Igazgatási szolgáltatási díj 

mértéke (ezer forint)

6. Üzemeltetési szerződés jóváhagyása (szerződésenként)]

„8. b) jóváhagyás iránti kérelem elbírálása pályázat hiányában 120

9. c) módosítás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 60”



4612 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 53. szám 

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 6/2016. (IV. 15.) HM rendelete
a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá 
a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 27.  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés 
f )  pontjában és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  kondicionáló-kiképzési, valamint a  katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a  regeneráló 
pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés 1. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. családtag: az  igényjogosult közös háztartásban élő házastársa, valamint vér szerinti, nevelt és örökbefogadott 
gyermeke 18. életévének betöltéséig, vagy ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben igazoltan nappali 
oktatás keretében tanulmányokat folytat, tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25. életéve betöltéséig, vagy 
életkorától függetlenül, ha az  egészségi állapota miatt munkaképtelen, feltéve, hogy tartásáról az  igényjogosult 
gondoskodik, vagy akiknek tartásához az igényjogosult igazoltan hozzájárul,”

 (2) Az R. 1. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 13. pontja 
szerinti honvédségi szervezet, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá 
tartozó köznevelési intézmény, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve jogelődje,”

2. § (1) Az R. 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl, regeneráló pihenésre jogosult az  állomány tagja, valamint 
a  honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló akkor is, ha 
tartósan fennálló fokozott szolgálati, illetve munkaköri megterhelésből eredő kimerüléses állapota, vagy az emberi 
szervezet jelentős és tartós zavarát jelző tünetek észlelésekor – a  súlyos állapot kifejlődésének megelőzése 
érdekében – azt a parancsnok vagy a vezető javasolja, és az állomány tagja legalább egy év szolgálati viszonnyal, 
a  kormánytisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló a  honvédelmi szervezetnél legalább egy év jogviszonnyal 
rendelkezik. A  regeneráló pihenés szükségességét az állomány tagjánál a csapatorvos, a honvédelmi szervezetnél 
foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló esetében a  csapatorvos vagy a  foglalkozás-
egészségügyi alapellátást végző orvos igazolja. A  csapatorvos vagy a  foglalkozás-egészségügyi alapellátást végző 
orvos igazolása alapján az  állomány tagja, valamint a  honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, 
közalkalmazott és munkavállaló – egészségi állapotának javítása érdekében – köteles részt venni a  regeneráló 
pihenésen. A  regeneráló pihenés időtartamára az  állomány tagja, valamint a  honvédelmi szervezetnél 
foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló mentesül a szolgálatteljesítési és munkavégzési 
kötelezettség alól.
(4) Az (1) bekezdés szerinti regeneráló pihenés az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti térítési díj ellenében, a szabad 
férőhelyek számától függően, elsődlegesen főszezonban vehető igénybe. A (3) bekezdés szerinti regeneráló pihenés 
térítési díj nélkül elő- és utószezonban, vagy főszezonban szabad férőhely terhére is igénybe vehető. A (3) bekezdés 
szerinti regeneráló pihenés főszezonban a  rekreáció igénybevétele iránti kérelem leadását követő egy hónapon 
belül, az  MH szolgáltatásokat koordináló szervezete által kijelölt, az  MH regenerálódást és kiképzést segítő 
szervezeténél vehető igénybe.”
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 (2) Az R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az MH Bánkon működő regenerálódást és kiképzést segítő szervezete az (1) és a (3) bekezdés szerinti regeneráló 
pihenés céljából étkezési ellátás nélkül vehető igénybe.”

3. §  Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  fel nem használt férőhelyek leosztását – az  MH központi személyügyi szerve felügyelete mellett – az  MH 
szolgáltatásokat koordináló szervezete végzi.”

4. §  Az R. 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) A  8.  § (1)  bekezdése szerinti állomány részére különleges regeneráló pihenés biztosítható, amelynek 
igénybevétele nem kötelező. A  különleges regeneráló pihenésre a  8–11.  §-ban meghatározott szabályokat a   
(2)–(8) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A különleges regeneráló pihenés biztosításának lehetőségét
a) a 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állomány tekintetében a Honvéd Vezérkar főnöke,
b) a 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti állomány tekintetében a HM közigazgatási államtitkár
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdés szerint döntést követően a 8. § (1) bekezdése szerinti állomány az MH kiemelt hazai és nemzetközi 
feladataiban való részvételt követően családtagjaival együtt vehet részt a különleges regeneráló pihenésen, ha
a) a  feladatban való folyamatos részvételének időtartama elérte vagy meghaladta a  14 napot, vagy kiemelkedő 
helytállást tanúsított a feladat végrehajtása alatt, és
b) az MH regenerálódást és kiképzést segítő vagy az MH rekreációt végző szervezetében rendelkezésre áll szabad 
férőhely.
(4) A  különleges regeneráló pihenésre jogosultak körét a  (2)  bekezdés szerinti keretek között, a  férőhelyek 
függvényében az  állományilletékes parancsnok, a  munkáltatói jogkört gyakorló vagy az  általa kijelölt vezető 
állapítja meg, az állománnyal való előzetes egyeztetést követően.
(5) A  különleges regeneráló pihenést a  jogosult az  MH regenerálódást és kiképzést segítő vagy az  MH rekreációt 
végző szervezetében veheti igénybe, a  jogosultságot megalapozó feladatban való részvételt követő 6 hónapon 
belül.
(6) A különleges regeneráló pihenés térítési díj megfizetése nélkül vehető igénybe.
(7) A különleges regeneráló pihenés időtartama 5 nap, 4 vendégéjszaka, amely beleszámít a kedvezményes térítési 
díjjal igénybe vehető, a 20. § (1) bekezdése szerinti időkorlátba.
(8) A különleges regeneráló pihenést az állomány éves alap- és pótszabadsága terhére veheti igénybe.”

5. §  Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  rekreációs szolgáltatás az  MH rekreációt végző szervezetében, elő-, utó- és főszezonban vehető igénybe, 
időtartama 6 vendégéjszaka, vagy az  igényjogosult kérelme alapján és a  rendelkezésre álló szabad férőhelyek 
függvényében évente legfeljebb 13 vendégéjszaka. Az MH rekreációt végző szervezete által üzemeltetett Honvéd 
Kempingben a rekreációs szolgáltatás elő-, utó- és főszezonban a szervezet által közzétett tájékoztató szerint vehető 
igénybe.”

6. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 3. § (2) és (3) bekezdését a rekreációs szolgáltatás térítési díjára is alkalmazni kell azzal, hogy az 1. melléklet 
1.  pontja szerinti térítési díj főszezoni félpanziós szolgáltatás esetén vendégéjszakánként vacsorát és reggelit 
tartalmaz. Az MH rekreációt végző szervezete az általa üzemeltetett Honvéd Kempingben étkezést nem biztosít.”

 (2) Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 10. §-t a rekreációs szolgáltatásra igénybe vehető férőhely-keretekre, és a fel nem használt férőhelyekkel való 
rendelkezésre is alkalmazni kell. Az MH rekreációt végző szervezete által üzemeltetett Honvéd Kemping esetében 
nem kerülnek kialakításra férőhely keretek, az  igényjogosultak közvetlenül az  MH rekreációt végző szervezeténél 
jelentkezhetnek a Honvéd Kempingbe.”

7. § (1) Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 12. § (1) bekezdés
a) g)–k) pontja szerinti igényjogosult elő- és főszezoni rekreáció igénybevétele iránti kérelmét a tárgyévet megelőző 
év november 1-jéig, az  utószezonra vonatkozó kérelmét tárgyév március 20-ig, a  lakhely szerint illetékes katonai 
igazgatási szervhez,
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b) f ) pontja szerinti igényjogosult a főszezoni rekreáció igénybevétele iránti kérelmét a tárgyév március 20-ig, az MH 
központi személyügyi szervéhez
a miniszteri utasítás szerinti nyomtatványon nyújthatja be.”

 (2) Az R. 14. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  12.  § (1)  bekezdés a)–k)  pontja szerinti igényjogosult az  MH rekreációt végző szervezete által üzemeltetett 
Honvéd Kemping igénybevétele iránti kérelmét közvetlenül az MH rekreációt végző szervezete részére küldi meg, 
legalább az igénybevételt megelőzően egy héttel.
(6) A 12. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti igényjogosult elő- és utószezoni rekreáció igénybevétele iránti kérelmét 
az  igénybevétel napját megelőző 21. napig az  MH rekreációt végző szervezetének küldi meg a  miniszteri utasítás 
szerinti nyomtatványon.”

8. § (1) Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hétközi és a  hétvégi pihenés az  igényjogosult kérelme alapján és a  rendelkezésre álló szabad férőhelyek 
függvényében évente legfeljebb 13 vendégéjszaka mértékéig vehető igénybe.”

 (2) Az R. 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az MH Bánkon működő regenerálódást és kiképzést segítő szervezetében a hétközi és a hétvégi pihenés térítési 
díjának meghatározására az 1. melléklet 3a. pontját kell alkalmazni. A térítési díjat legkésőbb a 16. § (3) bekezdése 
szerint kell megfizetni.”

9. §  Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1) bekezdés szerinti jogosultság szállás igénybevétele nélkül az MH rekreációt végző szervezete és az MH 
regenerálódást és kiképzést segítő szervezete területére történő belépésre, és az  általuk nyújtott szolgáltatások 
térítés ellenében történő igénybe vételére terjed ki. A Honvéd Kempingben napi pihenésre és intézménylátogatásra 
nincs lehetőség.”

10. §  Az R. 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Külföldi egyéni üdülés igénybe vételére jogosult)
„a) a 12. § (1) bekezdés a), b), d) és f ) pontja szerinti igényjogosult és családtagjai,”
(a külföldi féllel kötött megállapodásban meghatározott időtartamban.)

11. § (1) Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 4–7. §, a 19. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatások és a Honvéd Kemping igénybevétele nem számítanak bele 
a kedvezményes térítési díjjal igénybe vehető 13 vendégéjszaka időtartamba.”

 (2) Az R. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  MH Mátraházán és Bujákon működő regenerálódást és kiképzést segítő szervezete szolgáltatásait 
az  (1)  bekezdés szerinti időtartamot meghaladó mértéken túl igénybe vevő igényjogosult, valamint 
az  igényjogosulti körbe nem tartozó személy az 1. melléklet 2. pontja szerinti térítési díj 150%-a ellenében veheti 
igénybe. Az MH Badacsonylábdihegyen, Csopakon, Mályiban és Bánkon működő regenerálódást és kiképzést segítő 
szervezete szolgáltatásait az (1) bekezdés szerinti időtartamot meghaladó mértéken túl igénybe vevő igényjogosult, 
valamint az  igényjogosulti körbe nem tartozó személy az  1.  melléklet 3. és 3a.  pontja szerinti térítési díj 140%-a 
ellenében veheti igénybe.”

 (3) Az R. 20. §-a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  MH rekreációt végző szervezete szolgáltatásait az  (1)  bekezdés szerinti időtartamot meghaladó mértéken 
túl igénybe vevő igényjogosult, valamint az  igényjogosulti körbe nem tartozó személy térítési díját az 1. melléklet 
1a. pontja tartalmazza.
(8) A  Honvéd Kemping igénybevételére vonatkozó igényjogosulti térítési díjakat az  1.  melléklet 1b.  pontja 
tartalmazza. A nem igényjogosulti térítési díjakat 1. melléklet 1c. pontja tartalmazza.
(9) Az  MH Bánkon működő MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetében az  igényjogosult az  apartman 
házakat egyedül nem veheti igénybe.
(10) A  nemzetközi és az  egyéb, nem igényjogosultak részére szervezett rendezvények esetében a  magasabb 
színvonalú élelmezési ellátás biztosítására az  MH rekreációt végző szervezetének parancsnoka az  élelmezési 
nyersanyagérték emelésével eltérhet a rendeletben meghatározott nem igényjogosulti térítési díjaktól.”
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12. §  Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az igényjogosult a missziós regeneráló pihenés, a kondicionáló-kiképzési rendezvény, a regeneráló pihenés, 
a  rekreáció, valamint a  hétközi és hétvégi pihenés lemondását a  szolgáltatás igénybevétele tervezett első napját 
megelőző 15. napig írásban nem juttatja el a  szolgáltatást nyújtó szervezetnek, vagy a  pihenés első napján nem 
jelenik meg, és a  21.  § (2)  pontjában jelzett 20%-os összeget nem fizeti meg, a  szolgáltatást nyújtó szervezetek 
tájékoztatják az  MH központi személyügyi szervét. Az  MH központi személyügyi szerve az  előzőekről való 
tudomásszerzéstől számított 20. napig javaslatot tesz az  állományilletékes parancsnok részére annak érdekében, 
hogy az igényjogosultat a regeneráló pihenésből és a rekreációs szolgáltatásból egy évre kizárják.”

13. § (1) Az R. 23. § (3) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A rekreációért felelős)
„e) az 1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti gyermek és az élettárs igényjogosultságát a rekreáció igénybevétele iránti 
kérelemben – a személyügyi szervtől kapott adatok alapján, a nevek mellett – aláírásával igazolja,
f ) az intézmény napi látogatásához – az igényjogosult kérésére – a családtagok vonatkozásában igazolást ad ki.”

 (2) Az R. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Honvéd Kempingben igénybe vehető rekreációs szolgáltatások koordinálását és az adminisztrációs feladatok 
végrehajtását az MH rekreációt végző szervezete önállóan végzi.”

14. §  Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és az R. 12. alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24.  § (1) Az  igényjogosult által visszamondott főszezoni férőhelyek feltöltését az  MH szolgáltatásokat koordináló 
szervezetéhez szabályszerűen megküldött pótigények alapján és a megüresedett férőhelyek függvényében az MH 
szolgáltatásokat koordináló szervezete végzi.
(2) Az  elő- és utószezonban visszamondott férőhelyek feltöltését az  MH rekreációt végző szervezetéhez és 
az  MH szolgáltatásokat koordináló szervezetéhez megküldött pótigények alapján és a  megüresedett férőhelyek 
függvényében az  MH rekreációt végző szervezete és az  MH szolgáltatásokat koordináló szervezete végzi a  14.  §  
(2) és (6) bekezdése szerint.
24/A. § A 2., 5., 6. és 7. alcím szerinti pihenési formák igénybevételéhez kiállított beutalót az MH regenerálódást és 
kiképzést segítő szervezete, az  MH rekreációt végző szervezete és az  MH szolgáltatásokat koordináló szervezete 
a szolgáltatási időpont előtt legkésőbb három héttel küldi meg az igényjogosult részére.”

15. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

16. §  Az R.
a) 1. § (1) bekezdés 5. pontjában a „kormánytisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő, kormányzati 

ügykezelő (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő)”;
b) 6.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” szövegrész 

helyébe a „miniszter”;
c) 8. § (5) bekezdésében az „1. melléklet 2. és 3. pontja” szövegrész helyébe az „1. melléklet 2–3a. pontja”;
d) 14. § (1) bekezdésében az „április 10-ig” szövegrész helyébe a „március 20-ig”;
e) 16. § (1) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében a „12. § (1) bekezdés a)–d), f )–h) és j) pontja” szövegrész 

helyébe a „12. § (1) bekezdés a)–k) pontja”;
f ) 16.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „1.  melléklet 2. és 3.  pontja” szövegrész helyébe az  „1.  melléklet 

2–3a. pontja”;
g) 19.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „12.  § (1)  bekezdés a), b) és d)  pontja szerinti igényjogosult,” szövegrész 

helyébe a „12. § (1) bekezdés a), b), d) és f ) pontja szerinti igényjogosult”;
h) 22. § (2) bekezdésében a „2–7. § szerinti” szövegrész helyébe a „2–8. §, 12. § és 16. § szerinti”;
i) 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat A:2 és A:3 mezőjében a „Balatonkenese gyermektábor” szövegrész 

helyébe a „Gyermektábor”
szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti az R.
a) 9. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdése” szövegrész,
b) 11. § (4) bekezdése,
c) 14. § (3) bekezdése,
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d) 17. §-a,
e) 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat B:2, B:3, B:6, B:7 mezőjében és 3.  pontjában foglalt táblázat  

B:2 mezőjében a „családtagja” szövegrész.

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 6/2016. (IV. 15.) BM rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„

A B C D E F

1.
Az intézmény 

megnevezése
Szoba kategória

Elő- és utószezoni 

félpanzió nettó 

térítési díja (Ft/fő/

vendégéjszaka)

Elő- és utószezoni 

teljes panzió nettó 

térítési díja (Ft/fő/ 

vendégéjszaka)

Főszezoni félpanzió 

nettó térítési díja  

(Ft/fő/ 

vendégéjszaka)

Főszezoni teljes panzió 

nettó térítési díja (Ft/fő/ 

vendégéjszaka)

2.

MH rekreációt 
végző szervezete 
(Balatonakarattya)

V., VI. villa 3950 4570 5750 6370

3. I. villa 2950 3570 4150 4770

4.
Hotel Platán 
apartman

2550 3170 3550 4170

5. Faház 2550 3170 3670 4290

6.
Hotel Napfény 
lakosztály

2250 2870 3150 3770

7.
Hotel Napfény 
fürdőszobás szoba

1850 2470 2500 3120

8.
Hotel Sirály, 
Aranyhíd, IV. villa 
fürdőszobás szoba

1750 2370 2250 2870

9.
Hotel Sirály 
fürdőszobás szoba, 
WC nélkül

1650 2270 2070 2690

10.
Hotel Sirály 
folyóvizes szoba, 
WC nélkül

1450 2170 1750 2370

”
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 2.  Az R. 1. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Igényjogosulti térítési díjak 13 vendégéjszaka időtartamon túl és nem igényjogosulti térítési díjak az  MH 
rekreációt végző szervezetében

A B C D E

1.
Intézmény megnevezése Szoba kategória

Nem igényjogosulti 

ár +%

Elő- és utószezon Főszezon

2.

MH rekreációt végző 
szervezete
(Balatonakarattya)

Félpanziós 

térítési díj  

(Ft/fő/éj)

Teljes 

panziós 

térítésdíj 

(Ft/fő/ éj)

Félpanziós 

térítési díj  

(Ft/fő/éj)

Teljes panziós 

térítési díj  

(Ft/fő/éj)

3.

V., VI. villa 100 7900 9140 11500 12740

4.

I. villa 130 6785 8211 9545 10971

5.

Hotel Platán apartman 120 5610 6974 7810 9174

6.

Faház 120 5610 6974 8074 9438

7. Hotel Napfény 
lakosztály 130 5175 6601 7245 8671

8. Hotel Napfény 
fürdőszobás szoba 130 4255 5681 5750 7176

9. Hotel Sirály, Aranyhíd, 
IV. villa fürdőszobás 
szoba 110 3675 4977 4725 6027

10. Hotel Sirály 
fürdőszobás szoba, 
WC nélkül 110 3465 4767 4347 5649

11. Hotel Sirály folyóvizes 
szoba, WC nélkül 110 3045 4557 3675 4977

”
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 3.  Az R. 1. melléklete a következő 1b. ponttal egészül ki:
„1b. Igényjogosulti térítési díjak az MH rekreációt végző szervezet Honvéd Kempingjében

A B C D E F

1.
Az intézmény 

megnevezése
Díjtételek

Önköltség

(bruttó) Díjkategóriák

Elő- és 

utószezoni 

térítési díj

(önköltség  

+ 100%)

Főszezoni térítési 

díj

(önköltség  

+ 200%)

2.

MH rekreációt 
végző 
szervezete
– Honvéd 
Kemping

Területegységek díjai 
(Ft/területegység/éj)

592,15 I. kategória –
Lakókocsi hely áramvételi 
lehetőséggel
(80 m2)

1185 1775

3.

479,67 II. kategória –
Nagy sátorhely áramvételi 
lehetőséggel
(64 m2)

960 1440

4.

467,19 III. kategória –
Kis sátorhely áramvételi 
lehetőséggel
(48 m2)

935 1400

5. Személyek után 
fizetendő díjak  
(Ft/fő/éj)

Felnőtt kategória 480 720

6.
Gyermek kategória –
3–12 éves kor között

290 430

”
 4.  Az R. 1. melléklete a következő 1c. ponttal egészül ki:

„1c. Nem igényjogosulti térítési díjak az MH rekreációt végző szervezet Honvéd Kempingjében

A B C D E F

1.
Az intézmény 

megnevezése
Díjtételek

Önköltség

(bruttó)
Díjkategóriák

Elő- és utószezoni 

térítési díj

(az önköltség 

 + 150%)

Főszezoni térítési 

díj

(az önköltség  

+ 200%)

2.

MH rekreációt 
végző 
szervezete
– Honvéd 
Kemping

Területegységek díjai  
(Ft/területegység/éj)

592,15 I. kategória –
Lakókocsi hely 
áramvételi lehetőséggel
(80 m2)

1481 2369

3.

479,67 II. kategória –
Nagy sátorhely 
áramvételi lehetőséggel
(64 m2)

1199 1919

4.

467,19 III. kategória –
Kis sátorhely áramvételi 
lehetőséggel
(48 m2)

1168 1869

Elő-és 
utószezoni, 

igényjogosult 
ár + 25%

Főszezoni 
igényjogosult 

ár + 25%

5.
Személyek után 
fizetendő díjak  
(Ft/fő/éj)

Felnőtt kategória 600 900

6.
Gyermek kategória –
3–12 éves kor között
(a felnőtt térítés 60%-a)

360 540

”
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 5.  Az R. 1. melléklete a következő 3a. ponttal egészül ki:
„3a. Belföldi egyéni, családos igényjogosulti térítési díjak az  MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetének 
apartman házakat működtető intézményénél

A B C D

1. Intézmény megnevezése Szoba kategória

Elő- és utószezoni térítési 

díja ellátás nélkül (Ft/fő/

vendégéjszaka)

Főszezoni nettó térítési 

díja ellátás nélkül (Ft/fő/

vendégéjszaka)

2. MH regenerálódást és 
kiképzést segítő szervezete 
(Bánk)

Apartman ház (regeneráló pihenés) 1000 1100

3. Apartman ház (hétközi és hétvégi 
pihenés)

1200 1400

”

A külgazdasági és külügyminiszter 2/2016. (IV. 15.) KKM rendelete
a konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 21. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
igazságügyi miniszterrel egyetértésében – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) a  következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet alkalmazásában
a) képviselettel nem rendelkező uniós polgár: a magyar állampolgár kivételével olyan európai uniós polgár, aki olyan 
harmadik országban tartózkodik, amelyben az állampolgársága szerinti tagállam nem rendelkezik állandó jelleggel 
létrehozott diplomáciai vagy konzuli képviselettel – ideértve a  tiszteletbeli konzuli tisztviselőt is –, illetve nem 
rendelkezik olyan diplomáciai vagy konzuli képviselettel – ideértve a tiszteletbeli konzuli tisztviselőt is –, amelynek 
az adott esetben ténylegesen módjában áll konzuli védelmet nyújtani;
b) képviselettel nem rendelkező magyar állampolgár: olyan magyar állampolgár, aki olyan harmadik országban 
tartózkodik, ahol Magyarország nem rendelkezik állandó jelleggel létrehozott diplomáciai vagy konzuli képviselettel 
– ideértve a tiszteletbeli konzuli tisztviselőt is –, illetve nem rendelkezik olyan diplomáciai vagy konzuli képviselettel 
– ideértve a  tiszteletbeli konzuli tisztviselőt is –, amelynek az  adott esetben ténylegesen módjában áll konzuli 
védelmet nyújtani;
c) válsághelyzet: rendkívüli körülmények vagy események által előidézett olyan helyzet, amely jelentős számú 
magyar illetve uniós polgárt hátrányosan érint vagy érinthet, és szükségessé teszi a konzuli szolgálat haladéktalan 
fellépését a  konzuli védelem biztosítása érdekében. Válsághelyzetnek minősül különösen az  életet, testi épséget 
külföldön közvetlenül fenyegető természeti katasztrófa, háborús cselekmény vagy fegyveres összeütközés;
d) tagállami konzuli hatóság: az Európai Unió más tagállamának külpolitikáért felelős minisztériuma vagy illetékes 
diplomáciai vagy konzuli képviselete.”

2. §  A Vhr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Tv. 3.  § (3)  bekezdése szerinti viszonosság fennállásának kérdésében a  miniszter nyilatkozata irányadó. 
A  viszonossági gyakorlat létrejöttéről és fennállásáról a  miniszter a  2.  § (2)  bekezdésében meghatározott módon 
ad tájékoztatást. Ugyanilyen módon ad tájékoztatást arról, hogy nemzetközi szerződés alapján mely államok 
képviseletei látják el a magyar állampolgárok konzuli védelmét harmadik országokban.”

3. §  A Vhr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  6.  § alapján a  hazatéréshez szükséges anyagi forrásnak a  bajbajutotthoz történő gyors eljuttatása 
más módon nem valósítható meg, a  minisztérium konzuli ügyekben illetékes főosztálya – indokolt esetben – 
gondoskodik arról, hogy a  minisztérium számlájára befizetett forintösszeg valuta-ellenértékét a  külképviselet 
a kérelmezőnek haladéktalanul kifizesse.”
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4. § (1) A Vhr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az  eltemetésére kötelezett személy Magyarországra 
kívánja szállíttatni, a  konzuli tisztviselő kérelemre segítséget nyújt az  elhunyt eltemetésére kötelezett személy 
és a  halottszállítást végző szervezet közötti kapcsolat felvételéhez. A  halottszállítással kapcsolatos ügyintézés és 
a vonatkozó költségek az elhunyt eltemetésére kötelezett személyt terhelik.”

 (2) A Vhr. 11. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az elhunyt magyar állampolgár után külföldön maradt hagyaték esetén a konzuli tisztviselő)
„a) tisztázza az  örökhagyó természetes személyazonosító adatait, a  hagyatékhoz tartozó, a  konzuli kerületben 
fellelhető vagyont, az eljáró hatóság nevét, címét és az eljárás várható menetét,
b) a Tv. 11.  § (4)  bekezdés második mondatában meghatározott esetben kezdeményezi hagyatéki leltár felvételét 
vagy más, a hagyaték biztosítását szolgáló biztosítási intézkedés megtételét,”

 (3) A Vhr. 11. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elhunyt magyar állampolgár után külföldön maradt hagyaték esetén a konzuli tisztviselő)
„d) az  ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgár halála esetén a  hagyatéki eljárás bevárása nélkül 
átveszi és a  minisztérium konzuli ügyekben illetékes főosztályának hazaküldi a  hagyaték tárgyait, ha az  azok 
átvételére jogosult személy kiléte nem állapítható meg. A fogadó állam kérése esetén nyilatkozatot tesz a viszonos 
bánásmód biztosításáról hasonló esetben.”

5. § (1) A Vhr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  konzuli tisztviselő az  ügyei vitelében akadályozott magyar állampolgár érdekében akkor lép fel a  fogadó 
állam bírósága vagy más hatósága előtti eljárásban, ha ezt a fogadó állam gyakorlata és eljárási szabályai lehetővé 
teszik. Ellenkező esetben egyéb módon gondoskodik a magyar állampolgár jogainak és érdekeinek képviseletéről 
az eljárásban.”

 (2) A Vhr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Önmagában az  a  tény, hogy az  érintett magyar állampolgár nem beszéli a  fogadó ország nyelvét, vagy nem 
rendelkezik a  jogi képviselő meghatalmazásához szükséges anyagi eszközökkel, illetve nem a  fogadó államban 
tartózkodik, nem alapozza meg a konzuli tisztviselő eljárási jogosultságát, ha egyébként elegendő idő állt az érintett 
rendelkezésére a jogai képviseletének megszervezésére.”

6. §  A Vhr. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) Okirat, pénz és érték (a  továbbiakban: letéti tárgy) megőrzésre történő átvételét a  konzuli tisztviselő 
megtagadhatja, ha annak kérelmezésére nem a  konzuli védelem ellátásával összefüggésben kerül sor, vagy 
a  konzuli védelem biztosítása érdekében megteendő intézkedések azt nem indokolják, továbbá akkor is, ha 
a biztonságos őrzés feltételei a diplomáciai vagy konzuli képviseleten nem biztosíthatók.
(2) A  megőrzésre történő átvételkor a  letéti tárgyakat átadó személy és a  konzuli tisztviselő által aláírt 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a letéti tárgy leírását.
(3) A letéti tárgy kizárólag az átadó személynek vagy meghatalmazottjának, illetőleg jogutódjának adható ki.”

7. §  A Vhr. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. § (1) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 23. cikke szerinti konzuli védelmet Magyarország a Tv. 3. § 
(4) és (5) bekezdésében foglaltak, valamint e rendelet szerint biztosítja.
(2) A  képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmének ellátása érdekében a  konzuli szolgálat 
szorosan együttműködik az Európai Unió szerveivel és a tagállami konzuli hatósággal.”

8. § (1) A Vhr. 14/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  konzuli szolgálattól konzuli védelmet kérő képviselettel nem rendelkező uniós polgár érvényes útlevéllel 
vagy személyazonosító igazolvánnyal igazolja állampolgárságát és személyazonosságát. Ha az  említett okmányok 
egyike sem áll rendelkezésre, a  konzuli szolgálat az  állampolgárságról bármilyen más hitelt érdemlő módon 
meggyőződhet, ideértve a  (3)  bekezdés szerinti konzultációt is. E  szabályok alkalmazandók a  képviselettel nem 
rendelkező uniós polgár családtagja személyazonosságának és a családi kapcsolat fennállásának igazolására.”

 (2) A Vhr. 14/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  konzuli szolgálat a  képviselettel nem rendelkező uniós polgárnak való segítségnyújtást megelőzően  
– a  rendkívül sürgős eseteket kivéve – haladéktalanul konzultál azzal a  tagállami konzuli hatósággal, amelynek 
az  érintett állampolgárának vallja magát, és azt tájékoztatja az  eset rendelkezésére álló lényeges körülményeiről, 
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az  érintett személy személyazonosságáról, a  konzuli védelem lehetséges költségeiről, valamint azokról 
a családtagokról, akiket szintén szükséges lehet konzuli védelemben részesíteni. A konzuli szolgálat a továbbiakban 
a tagállami konzuli hatósággal egyeztetve jár el, és elősegíti az utóbbi és az érintett polgár közötti információcserét.”

 (3) A Vhr. 14/B. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  konzuli szolgálat azon családtag számára, aki maga nem uniós polgár és harmadik országban képviselettel 
nem rendelkező uniós polgár kíséretében tartózkodik az  adott országban, ugyanolyan mértékben és ugyanolyan 
feltételek mellett biztosít konzuli védelmet, mint ahogyan adott esetben a  magyar állampolgár uniós 
állampolgársággal nem rendelkező családtagjának érdekében járna el a belső jogszabályainak vagy gyakorlatának 
megfelelően. Ezt meghaladóan a konzuli védelem mértéke a tagállami konzuli hatóság külön kérésére kötött eseti 
megállapodás alapján kiterjeszthető, ha az a belső és az uniós jog előírásaiba nem ütközik.
(6) A  képviselettel nem rendelkező magyar állampolgár ügyében kérelemre a  konzuli szolgálat az  üggyel 
kapcsolatos minden releváns információt megad a  segítséget nyújtó tagállam konzuli hatóságának, és szükség 
esetén felveszi a  kapcsolatot a  képviselettel nem rendelkező magyar állampolgár családtagjaival, más érintett 
személyekkel vagy hatóságokkal.
(7) A  képviselettel nem rendelkező uniós polgár állampolgársága szerinti tagállami konzuli hatóság kérelmére, 
a  konzuli szolgálat átadja a  tőle konzuli védelmet kérő képviselettel nem rendelkező uniós polgár ügyét, hogy 
a  tagállami konzuli hatóság a  belső jogszabályainak vagy gyakorlatának megfelelően gondoskodjon a  konzuli 
védelem ellátásáról. A  konzuli szolgálat kérheti az  ügy átadását azon tagállami konzuli hatóságtól, amelytől 
a  képviselettel nem rendelkező magyar állampolgár konzuli védelmet kért annak érdekében, hogy a  belső 
jogszabályoknak vagy gyakorlatnak megfelelően gondoskodjon a konzuli védelem ellátásáról.
(8) Ha a  képviselettel nem rendelkező uniós polgár konzuli védelmének ellátására nem a  konzuli szolgálat 
az illetékes, az utóbbi köteles gondoskodni a kérelem illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselet részére történő 
továbbításáról, kivéve, ha ez veszélyeztetné a konzuli védelem nyújtását, különösen, ha az ügy sürgős jellege miatt 
a konzuli szolgálat haladéktalan intézkedésére van szükség.”

9. § (1) A Vhr. 14/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  képviselettel nem rendelkező uniós polgárnak az  1.  mellékletben foglalt formanyomtatványon 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell tennie, amelyben vállalja a  konzuli védelem költségének megtérítését. 
A  kötelezettségvállalási nyilatkozatban a  képviselettel nem rendelkező uniós polgár arra vállal kötelezettséget, 
hogy az  abban foglalt összeget az  állampolgársága szerinti tagállami konzuli hatóságnak megtéríti. 
A  kötelezettségvállalási nyilatkozatban foglalt összeg kifizetését a  konzuli szolgálat a  2.  melléklet szerinti 
formanyomtatványon igazolja a  képviselettel nem rendelkező uniós polgár állampolgársága szerinti tagállami 
konzuli hatóság felé, és kéri annak – ésszerű határidőn, de legfeljebb tizenkét hónapon belüli – megtérítését. 
A  képviselettel nem rendelkező magyar állampolgárnak segítséget nyújtó tagállami konzuli hatóság kérelmére 
a  konzuli szolgálat ésszerű határidőn, de legfeljebb tizenkét hónapon belül megtéríti a  kötelezettségvállalási 
nyilatkozatban foglalt összeget, ha annak kifizetését a  tagállami konzuli hatóság a  2.  melléklet szerinti 
formanyomtatványon igazolja. A  konzuli szolgálat kérheti a  megtérített összeg visszafizetését a  képviselettel nem 
rendelkező magyar állampolgártól.”

 (2) A Vhr. 14/C. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  képviselettel nem rendelkező uniós polgár csak azon költségek visszafizetésének vállalására kötelezhető, 
amelyeket ugyanolyan feltételek mellett a magyar állampolgárnak is viselnie kellene.
(5) A konzuli szolgálat a képviselettel nem rendelkező uniós polgár letartóztatása vagy fogva tartása esetén nyújtott 
konzuli védelem szokatlanul magas – de alapvető fontosságú és indokolt – utazási, szállás- és fordítási költségeinek 
ésszerű határidőn, de legfeljebb tizenkét hónapon belüli megtérítését kérheti a  tagállami konzuli hatóságtól. 
A  képviselettel nem rendelkező magyar állampolgár letartóztatása vagy fogva tartása esetén nyújtott konzuli 
védelem szokatlanul magas – de alapvető fontosságú és indokolt – utazási, szállás- és fordítási költségeit a tagállami 
konzuli hatóság kérelmére a konzuli szolgálat ésszerű határidőn, de legfeljebb tizenkét hónapon belül megtéríti.
(6) Válsághelyzet esetén a  konzuli szolgálat a  képviselettel nem rendelkező uniós polgárnak nyújtott 
konzuli védelem költségeinek megtérítését kérheti a  tagállami konzuli hatóságtól a  (2)  bekezdésben írt 
kötelezettségvállalási nyilatkozat hiányában is, ha az  összeg kifizetését az  ott meghatározott módon igazolja. 
A  konzuli szolgálat a  képviselettel nem rendelkező magyar állampolgárnak nyújtott konzuli védelem költségeit 
a  tagállami konzuli hatóságnak megtéríti a  (2)  bekezdésben írt kötelezettségvállalási nyilatkozat hiányában is, ha 
az összeg kifizetését a  tagállami konzuli hatóság az ott meghatározott módon igazolja. A konzuli szolgálat ebben 
az esetben is kérheti a megtérített összeg visszafizetését a képviselettel nem rendelkező magyar állampolgártól.”
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10. §  A Vhr. a következő 14/I–14/K. §-sal egészül ki:
„14/I.  § A  konzuli szolgálat válsághelyzet kezelését szolgáló vészhelyzeti tervében szerepelnie kell a  képviselettel 
nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmének biztosítására vonatkozó tervnek is. A konzuli szolgálat a helyi 
vészhelyzeti tervet koordinálja az Európai Unió küldöttségével és a tagállami konzuli hatóságokkal.
14/J.  § (1) A  konzuli szolgálat értesíti az  Európai Bizottságot és az  Európai Külügyi Szolgálatot arról a  képviseleti 
megállapodásról, amelyet más tagállammal a konzuli védelem ellátásának biztosítására köt.
(2) A  konzuli szolgálat értesíti az  Európai Külügyi Szolgálatot – annak biztonságos internetes oldalán keresztül – 
a minisztérium konzuli ügyekben illetékes kapcsolattartó személyeiről.
14/K.  § (1) Hiteles fordítás készítésére vagy fordítás helyességének tanúsítására a  hivatásos konzuli tisztviselő 
a  fogadó állam hivatalos nyelvére vagy arra a  nyelvre hatalmazható fel, amelyből legalább középfokú államilag 
elismert nyelvvizsgával rendelkezik.
(2) A  konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, vagy speciális szaknyelvi ismereteket feltételező okiratok 
fordításának hitelesítését a hivatásos konzuli tisztviselő megtagadhatja.
(3) A  konzuli tisztviselő tanúsítvány kiállítási tevékenységének törvényességét, az  ügyviteli és a  magatartási 
szabályok megtartását a  miniszter rendszeresen ellenőrzi, valamint elbírálja az  e  tevékenységre vonatkozó 
panaszokat.
(4) A  konzuli tisztviselő a  konzuli tanúsítvány kiállításával kapcsolatos eljárása során csak a  jogszabályoknak, 
valamint az eljárásra vonatkozó nemzetközi jogi szabályoknak van alárendelve, eljárása során nem utasítható.”

11. § (1) A Vhr. 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a  rendelet a  konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvénnyel együtt a  következő uniós jogi aktusoknak való 
megfelelést szolgálja:)
„a) az  Európai Unió polgárainak diplomáciai és konzuli képviseletek általi védelméről szóló, 1995. december 19-i 
95/553/EK tanácsi határozat,”

 (2) A Vhr. 16. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a  rendelet a  konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvénnyel együtt a  következő uniós jogi aktusoknak való 
megfelelést szolgálja:)
„c) a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő koordinációs 
és együttműködési intézkedésekről és a  95/553/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. április 20-i 
2015/637/EU tanácsi irányelv.”

12. §  A Vhr.
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „külügyminiszter” szövegrész helyébe a  „külpolitikáért felelős miniszter 

(a továbbiakban: miniszter)”,
b) 2. § (2) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter”,
c) 7. § (6) bekezdésében a „külpolitikáért felelős miniszter” szövegrészek helyébe a „miniszter”,
d) 14/H. § (2) bekezdésében a „külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg lép.

13. §  A Vhr.
a) 2.  § (2)  bekezdésében a  „Magyar Közlönyben és a  Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a  „Magyar 

Közlönyben és az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)”,
b) 2. § (2) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium”,
c) 11. § (6) bekezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrészek helyébe a „minisztérium”,
d) 14/H. § (4) bekezdésében a „Külügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „minisztériumot”
szöveg lép.

14. §  A Vhr.
a) 7. § (3) és (4) bekezdésében a „konzuli kölcsönből” szövegrész helyébe a „hazatérési kölcsönből”,
b) 8. § (1) bekezdésében a „konzuli kölcsön” szövegrész helyébe a „hazatérési kölcsön”
szöveg lép.

15. §  A Vhr. 10. § (3) bekezdésében a „Konzuli Főosztályt” szövegrész helyébe a „minisztérium konzuli ügyekben illetékes 
főosztályát” szöveg lép.
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16. §  A Vhr. 4. § (2) bekezdésében, 14/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 14/H. § (5) bekezdésében a „magyar konzuli 
szolgálat” szövegrész helyébe a „konzuli szolgálat” szöveg lép.

17. §  A Vhr. 14/H. § (1) bekezdésében a „képviselet nélküli” szövegrészek helyébe a „képviselettel nem rendelkező” szöveg 
lép.

18. §  Hatályát veszti a Vhr.
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 14/C. § (1) bekezdése,
c) 14/C. § (3) bekezdése,
d) 14/D. §-a,
e) 14/E. §-a,
f ) 14/F. §-a,
g) 14/G. §-a.

19. § (1) A Vhr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (2) A Vhr. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

20. §  Hatályát veszti a konzuli tisztviselő konzuli okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes 
szabályairól szóló 1/2002. (I. 23.) KüM–IM együttes rendelet.

21. §  Ez a rendelet 2016. április 19-én lép hatályba.

22. §  Ez a  rendelet a  harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő 
koordinációs és együttműködési intézkedésekről és a  95/553/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2015. április 20-i 2015/637/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

1. melléklet a 2/2016. (IV. 15.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelethez

A.   Közös formanyomtatvány a  konzuli védelem költségeinek visszafizetésére vonatkozó kötelezettségvállalási 
nyilatkozathoz pénzügyi segítségnyújtás esetében

KÖZÖS FORMANYOMTATVÁNY A KONZULI VÉDELEM KÖLTSÉGEINEK VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATHOZ
(PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS) – [az (EU) 2015/637 irányelv 14. cikkének (1) bekezdése]

Alulírott (teljes név, nyomtatott nagybetűkkel)
……………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
a ………………………………………………………………………………..-ban/-ben kibocsátott …………………
……………………………………………….…………………… számú útlevél
birtokosa elismerem, hogy……………………………….………………………………………..… nagykövetségétől/
konzulátusától
átvettem ……………………………………………………………….……………………..-ban/-ben …………………
…………………………………………………………..… összeget előleg címén
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a következő célra: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….… (beleértve a vonatkozó díjakat is) és/vagy vállalom és ígérem, hogy arra vonatkozó kérés esetén 
visszafizetem [az állampolgárság szerinti tagállam] …..……………………………………………………………
külügyminisztériumának/kormányának,
az említett tagállam nemzeti jogának megfelelően, a  szóban forgó összeggel egyenértékű vagy a  felmerült 
költségekkel egyenértékű, az  érdekemben kifizetett vagy részemre előleg címén átadott, és az  engem kísérő 
családtagom/családtagjaim tekintetében felmerült költségeket is magában foglaló összeget (pénznem 
megnevezése) ……………..…………………………… pénznemben, az  előleg vagy a  költségek kifizetésének 
napján érvényes átváltási árfolyam alapján.

Lakcímem1 (nyomtatott nagybetűkkel):

(ország)..….…………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DÁTUM: ………………………………………………………… ALÁÍRÁS:……………………………………………

B.  Közös formanyomtatvány a  konzuli védelem költségeinek visszafizetésére vonatkozó kötelezettségvállalási 
nyilatkozathoz hazaszállítás esetében

KÖZÖS FORMANYOMTATVÁNY A KONZULI VÉDELEM KÖLTSÉGEINEK VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATHOZ
(HAZASZÁLLÍTÁS) – [az (EU) 2015/637 irányelv 14. cikkének (1) bekezdése]

Alulírott (teljes név, nyomtatott nagybetűkkel)
………………………………………………………………………………………………………………………………
születési hely (város) ………………………………………… (ország) ………………………………………………….
születés ideje ………………………………………………………………………………………………………………
a …………………………………………………..-ban/-ben ……………………………………………………..-án/-én
kibocsátott ……………………………………………… számú útlevél, valamint a(z) ……………………………….…
számú személyazonosító igazolvány birtokosa, társadalom-biztosítási szám és illetékes
hatóság (szükség esetén): ………………………………………………………………………………………………….
vállalom, hogy kérésre visszafizetem……………………………………………………………………… kormányának,
az említett tagállam nemzeti jogának megfelelően,………………………………………………………. kormányának
konzuli tisztviselője által ……………………………..…-ban/-ben az érdekemben kifizetett,
vagy részemre előleg címén átadott valamennyi költség egyenértékét,
mely azon költségek fedezésére szolgált vagy azzal volt kapcsolatos, hogy engem és engem
kísérő családtagjaimat …………………………………………………………………………………………..…-ba/-be
hazaszállítsanak, továbbá hogy az összes, a hazaszállítással kapcsolatos, megfelelő konzuli díjat megfizetem.

Az összeg a következőket foglalja magában:
i. (*)  viteldíjak
 létfenntartási költségek
 egyéb költségek
 az általam kifizetett hozzájárulás levonásával
 KONZULI DÍJAK:
 Hazaszállítási díj
 Jelenléti díj
 Útlevél/vészhelyzeti díj
 (……………..óra, …………../óra)

1 Ha nincs állandó lakcíme, kérjük tüntesse fel levelezési címét
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ii. (*)  Az  érdekemben felmerülő minden olyan összeg, amely saját magam és az  engem kísérő 
családtagjaim hazaszállítására szolgál vagy azzal kapcsolatos, és amely ezen visszafizetésre 
vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásának pillanatában még nem határozható meg.

 Lakcímem (**) (nyomtatott nagybetűkkel)
 (ország)……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..
 DÁTUM…………………………………….
 ALÁÍRÁS…………………………………..

(*) A  nem kívánt rész törlendő: a  konzulátusi tisztviselő és a  kérelmező a  lap szélén kézjegyével lásson el minden 
törlést
(**) Ha nincs állandó lakcíme, kérjük tüntesse fel levelezési címét.”

2. melléklet a 2/2016. (IV. 15.) KKM rendelethez
„2. melléklet a 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelethez

Formanyomtatvány a költségek megtérítése iránti kérelemhez

A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM [az (EU) 2015/637 irányelv 14. cikkének (2) és 
(3) bekezdése]

 1.  A kérelmező tagállam nagykövetsége vagy konzulátusa
 2.  A segítségben részesített polgár állampolgársága szerinti tagállam illetékes nagykövetsége vagy konzulátusa vagy 

külügyminisztériuma
 3.  Az esemény megnevezése (idő, hely)
 4.  A segítségben részesített polgár(ok) adatai (külön csatolandó)

Teljes név Születési hely és idő Úti okmány 
megnevezése és 
száma

Igénybe vett segítség 
típusa

Költségek

 5.  Összköltség
 6.  Bankszámlaszám a költségek megtérítéséhez
 7.  Melléklet: visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat (szükség szerint)”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1198/2016. (IV. 15.) Korm. határozata
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat] 1. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„c) elfogadja a 2. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történő nevesítését.”

 2. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 3. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1198/2016. (IV. 15.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozathoz

A MAHOP éves fejlesztési kerete

 1. A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdításáról szóló 1. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. MAHOP-1.1-2016
A NATURA 2000 területek kezelése és a természetes vizek rehabilitációja, beleértve az 

ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását
1,05 standard 2016. április

 2. A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatásáról szóló 2. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. MAHOP-2.1-2016 Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése 1,20 standard 2016. október

3. MAHOP-2.2-2016 Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása 2,25 standard 2016. május

4. MAHOP-2.3-2016
A fenntartható akvakultúrával foglalkozó vállalkozások, illetve akvakultúrával foglalkozó 

új gazdálkodók általi vállalkozások létrehozásának támogatása
1,05 standard 2016. július

5. MAHOP-2.4-2016
Termelési célú beruházások támogatása – erőforrás-hatékonyság, a vízfogyasztás és 

vegyszerfelhasználás csökkentése, a vízfelhasználást minimalizáló rendszerek
3,75 standard 2016. augusztus

6. MAHOP-2.5-2016 Az akvakultúra-telepek potenciáljának növelése 1,05 standard 2016. november

7. MAHOP-2.6-2016 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása 1,35 standard 2016. december
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 3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdításáról szóló 3. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. MAHOP-3.1-2016
Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint 

meghatározott és a 199/2008/EK rendeletben tovább pontosított adatgyűjtés, 
adatkezelés és felhasználás támogatása

0,67 kiemelt 2016. április

3. MAHOP-3.2-2016
Az 1380/2013/EU rendelet 36. cikkében előírt és az 1224/2009/EK rendeletben tovább 

pontosított uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítása
0,24 kiemelt 2016. május

 4. A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatásáról szóló 5. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. MAHOP-5.1-2016
A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési 

intézkedések támogatása
1,20 standard 2016. április

3. MAHOP-5.2-2016 A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása 2,10 standard 2016. szeptember

 5. Uniós prioritáson kívüli intézkedés – Technikai Segítségnyújtás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. MAHOP-7.1-2016
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítását szolgáló technikai 

segítségnyújtás projekt
0,14 kiemelt 2016. április

”
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2. melléklet az 1198/2016. (IV. 15.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozathoz

A MAHOP nevesített kiemelt projektjei

A B C D E F

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások

2. MAHOP-3.1-2016

Az 1380/2013/EU 
rendelet 25. cikke (1) és 

(2) bekezdésében előírtak 
szerint meghatározott  

és a 199/2008/EK 
rendeletben tovább 

pontosított adatgyűjtés, 
adatkezelés és felhasználás 

támogatása

Agrárgazdasági Kutató 
Intézet

0,67 2016

A projekt célja a közös halászati politika 
végrehajtása, valamint a MAHOP végrehajtásának 
nyomon követése érdekében a vonatkozó hazai 
és uniós jogszabályokban meghatározott, és 
Magyarország számára releváns halgazdálkodási 
adatok szakszerű gyűjtése, kezelése, kiértékelése és 
felhasználása.

3. MAHOP-3.2-2016

Az 1380/2013/EU rendelet 
36. cikkében előírt és az 

1224/2009/EK rendeletben 
tovább pontosított uniós 
ellenőrzési, vizsgálati és 

végrehajtási rendszer 
megvalósítása

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

0,24 2016

A projekt célja az akvakultúra-termékek 
nyomonkövethetőségéhez szükséges számítógépes 
hardverek és szoftverek fejlesztése a hazai 
és európai uniós jogszabályoknak megfelelő 
ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási szempontok 
érvényre juttatása érdekében.

4. MAHOP-7.1-2016

A Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program 

megvalósítását szolgáló 
technikai segítségnyújtás 

projekt

Miniszterelnökség 0,14 2016

A projekt célja a MAHOP-ban előírt tevékenységek 
(előkészítés, monitoring és ellenőrzés, értékelések, 
kommunikáció) végrehajtásához szükséges 
feladatok irányadó szabályoknak megfelelően 
történő elvégzése, valamint az ehhez szükséges 
speciális külső szakértelem biztosítása.

”
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A Kormány 1199/2016. (IV. 15.) Korm. határozata
a „Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem” című projekt támogatásának 
növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  „Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem” című kiemelt projekt 

(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. egyetért a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
 3. hozzájárul a  projekt IKOP-3.1.0-15-2015-00004 azonosító számú, „Budapest–Esztergom kiegészítő fejlesztések” 

című második szakasza tekintetében a  támogatási szerződés 1.  mellékletben meghatározottak szerint történő 
megkötéséhez,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. április 30.

 4. hozzájárul a  projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú, „Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal 
rekonstrukciója II/B ütem” című első szakasza tekintetében a  támogatási szerződés módosításához az  1.  melléklet 
szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: 
IKOP) éves fejlesztési keretének elfogadására irányuló javaslatában vegye figyelembe a  projekt 3.  pont szerinti 
második szakaszának 1. mellékletben meghatározott költségeit.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1199/2016. (IV. 15.) Korm. határozathoz  
 

 A B C D E F G H I J K L 

1. 

Projekt 
megnevezése 

Támogatást igénylő 
neve 

Módosítás előtti forrásszerkezet a Közlekedés Operatív Program 2., 4. és 
5. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek forrásszerkezetének 

módosításáról szóló 2000/2015. (XII.28.) Korm. határozat szerint 

Többlettámogatás 
(nettó, Ft) 

Módosított forrásszerkezet 

Projekt rövid bemutatása 

2. 
Projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-

2014-0005 azonosító számú első 
szakasza 

Projekt IKOP-3.1.0-15-2015-00004 
azonosító számú második szakasza 

Projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-
0005 azonosító számú első 

szakasza 

Projekt IKOP-3.1.0-15-2015-00004 
azonosító számú második szakasza 

3. 

Közlekedés 
Operatív 
Program 

(nettó, Ft) 

Közlekedés 
Operatív Program 

hazai 
társfinanszírozás 

(általános 
forgalmi adó) 

(Ft) 

IKOP 
(nettó, Ft) 

IKOP hazai 
társfinanszírozás 

(általános 
forgalmi adó) 

(Ft) 

Közlekedés 
Operatív 
Program 

(nettó, Ft) 

Közlekedés 
Operatív Program 

hazai 
társfinanszírozás 

(általános 
forgalmi adó) 

(Ft) 

IKOP 
(nettó, Ft) 

IKOP hazai 
társfinanszírozás 

(általános 
forgalmi adó) 

(Ft) 

4. 

Budapest–
Piliscsaba–
Esztergom 
vasútvonal 

rekonstrukciója 
II/B ütem 

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő zártkörűen 
működő 

Részvénytársaság 

9 290 193 709 2 485 799 082 2 128 856 634 552 238 072 80 814 311 8 116 536 643 2 175 684 886 3 383 328 011 884 386 352 

A projekt keretében megvalósul: 
a) a Közlekedés Operatív Programból finanszírozott szakaszában: 

1. a Budapest III. kerület Bécsi út – Budapest-Esztergom vasútvonal 
szintbeli keresztezés kiváltása az I. és II. ütemben, 

2. az Angyalföld–Újpest közötti második vágány építésének 
előkészítési munkálatai, 

3. az Aquincum HÉV megállóhely peronjának áthelyezése, 
b) az IKOP-ból finanszírozott szakaszában: 
1. a Bécsi úti külön szintű keresztezés II. ütemének befejezése, 
2. az Angyalföld–Újpest közötti második vágány kiépítése, 
3. az Aquincum HÉV megállóhely peronáthelyezésének befejezése, 
4. az Angyalföld állomás, a 14-es villamos és a 30-as autóbusz 
közvetlen átszállási kapcsolatának megteremtése. 
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A Kormány 1200/2016. (IV. 15.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pont g) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„g) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon – a KÖFOP végrehajtásáért felelős irányító 
hatóság (a  továbbiakban: irányító hatóság) e  program keretében finanszírozni tervezett projekt támogatásáról 
szóló döntése meghozatala előtt – az e-közigazgatási, a közigazgatás-szervezési szempontú, valamint az internetről 
és a  digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a  Kormány által 
végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat szerinti vélemények irányító 
hatóság vezetője általi kikéréséről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos”

 2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pontja a következő k) és l) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„k) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tájékoztassa a  Kormányt a  KÖFOP 1. és 2. prioritása 
keretében megvalósuló projektek előrehaladásáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. május 25.

l) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a  támogatási szerződéstől történő 
elállásra, vagy az éves fejlesztési keretben lévő nevesítés törlésére a KÖFOP 1. és 2. prioritása keretében megvalósuló 
azon projektek esetén, amelyek vonatkozásában
la) a benyújtott megvalósíthatósági tanulmány alapján az indokolt,
lb) a benyújtott dokumentumok alapján az  e) és f )  alpontban foglalt feltételek és határidők teljesülése nem 
bizonyított, vagy
lc) támogatási kérelem nem került benyújtásra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. május 25.”

 3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet

5.1. 1. pontjában foglalt táblázat E:33 mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
5.2. 2. pontjában foglalt táblázat

a) E:8 mezőjében a „február” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
b) E:9 mezőjében a „február” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
c) E:10 mezőjében a „február” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
d) E:11 mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
e) E:13 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. február” szöveg,
f ) E:15 mezőjében a „2016.” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016.” szöveg,
g) E:17 mezőjében a „2016.” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016.” szöveg,

5.3. 3. pontjában foglalt táblázat
a) E:2 mezőjében a „január” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
b) E:3 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. március” szöveg,
c) E:4 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. február” szöveg,
d) E:5 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. február” szöveg,
e) E:7 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. március” szöveg,
f ) E:8 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. március” szöveg,
g) E:10 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. március” szöveg,
h) E:11 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. március” szöveg,
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i) E:12 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. február” szöveg,
j) C:13 mezőjében a „3,71” szövegrész helyébe a „3,532” szöveg,
k) E:13 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. február” szöveg,
l) C:14 mezőjében a „9,89” szövegrész helyébe a „10,068” szöveg,
m) E:14 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. február” szöveg

lép.
 6. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

a) D:61 mezőjében a „0,45” szövegrész helyébe a „0,272” szöveg,
b) D:62 mezőjében a „9,89” szövegrész helyébe a „10,068” szöveg
lép.

 7. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont c) alpontja,
b) 3. melléklete.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1200/2016. (IV. 15.) Korm. határozathoz

 
1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. és 6. sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve) 
[Felhívás 

keretösszege 
(Mrd Ft)] 

(Felhívás meghirdetésének 
módja) 

(Felhívás meghirdetésének tervezett 
ideje) 

„ 

5. 
KÖFOP-2.1.4-VEKOP-

16 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-
gazdálkodásának megújítása és működési környezetének 

fejlesztése 
2,90 kiemelt 2016. május 

6. KÖFOP-2.1.5-VEKOP-
16 

A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának 
stratégiai támogatása 

6,50 kiemelt 2016. április 

” 
2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve) 
[Felhívás 

keretösszege 
(Mrd Ft)] 

(Felhívás meghirdetésének 
módja) 

(Felhívás meghirdetésének tervezett 
ideje) 

„ 
18. KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16 Integrált közhiteles víziközmű adatbázis 8,00 kiemelt 2016. május 

” 
3. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 7. sora. 
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2. melléklet az 1200/2016. (IV. 15.) Korm. határozathoz

 
1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 36. és 37. sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

(1.) 
(Felhívás 

azonosító jele) 
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Projekt indikatív 
támogatási 

kerete 
(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 

36. 
KÖFOP-2.1.4-

VEKOP-16 

A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 

humánerőforrás-
gazdálkodásának megújítása 
és működési környezetének 

fejlesztése 

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 

vagy az általa vezetett 
konzorcium 

2,90 2016  

1. A projekt keretében átalakításra kerül a Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodása és 
belső szakmai képzési rendszere, valamint az ehhez kapcsolódó működési környezet. Kialakításra kerül a 
külképviseleti működést támogató, stratégiai szemléletű emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer. A projekt célja a 
külügyi igazgatást és a külképviseleteket érintő személyügyi folyamatok rendszerszintű megújítása, valamint a 
tartós külszolgálat intézményére vonatkozó szabályozási rendszer felülvizsgálata. 
2. A projekt keretében megvalósul a külgazdasági és külügyi igazgatás kiemelt alapfolyamatainak felülvizsgálata, a 
megszerzett eredmények alapján a folyamatok újraszervezése, szabályozás- és szervezetfejlesztése, továbbá 
értékelése. Kiemelt célkitűzés a dokumentációs, valamint a külképviseleti eszköz- és vagyonnyilvántartással 
kapcsolatos ügyfolyamatokat támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztése. 
3. A projekt célja a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az irányítása alá tartozó intézményrendszer 
vezetői információs rendszerének kialakítása, amely megalapozottabbá teszi a külgazdasági és külügyi igazgatással 
kapcsolatos döntési folyamatokat, azok nyomon követését, továbbá hozzájárul a befektetés-ösztönző és működő 
tőkevonzó közszolgáltatások, valamint a külkereskedelmi kapcsolatépítést támogató külgazdasági feladatok 
ellátását biztosító közigazgatási keretrendszer fejlesztéséhez. 
4. A szervezeti tudásbázis megerősítése, valamint a korszerű ágazati tudásmenedzsment-rendszer kialakítása 
érdekében létrehozásra kerül a Külügyi és Külgazdasági Tudásközpont, amely javítja a Magyarország 
külképviseletein diplomáciai és gazdaságdiplomáciai feladatokat ellátó közszolgálati tisztviselők munkavégzésének 
eredményességét, továbbá elősegíti a szervezeti tudáskapacitás bővítését. A fejlesztés fontos részét képezi a külügyi 
és diplomáciai tudástranszfer aktivizálását elősegítő nemzetközi együttműködések lehetőségének kiszélesítése, a 
korszerű gazdaságdiplomáciai és külgazdasági közszolgáltatások fejlesztésének lehetőségeit vizsgáló kutatások 
lefolytatása, valamint az ehhez kapcsolódó elemzési adatbázis-rendszer kialakítása. 

37. 
KÖFOP-2.1.5-

VEKOP-16 

A versenyképes közszolgálat 
személyzeti utánpótlásának 

stratégiai támogatása 

Belügyminisztérium vagy az 
általa vezetett konzorcium 6,50 2016  

A demográfiai előrejelzések alapján az elkövetkező évtizedben továbbra is számolni kell azzal, hogy utánpótlási 
nehézségek merülnek fel a közszolgálatban. Ez egyrészt a személyi állomány nyugdíjazásának még mindig magas 
arányára, másrészt a közszolgálat alacsony munkaerő-piaci versenyképességére vezethető vissza. Emiatt  nem 
biztosított a modern szolgáltató állam működtetéséhez szükséges mennyiségű és megfelelő szakmai felkészültségű 
munkaerő utánpótlása. Ezért a feladatellátáshoz szükséges megfelelő emberi erőforrás  kapacitás tartós hiányát 
megelőző intézkedések megtétele indokolt. Ennek érdekében jelen projekt célja egyrészt növelni a közszolgálati 
életpálya vonzerejét, elősegíteni a pályára kerülők beilleszkedését, valamint megtartani a professzionális 
munkaerőt, másrészt mindehhez kialakítani egy támogató, stratégiai alapú integrált emberi erőforrás-gazdálkodási 
rendszert, amely az alábbi feladatokon keresztül valósul meg: 
1. a pályaorientáció, a pályaalkalmasság, a kiválasztás, a mentorálás, valamint a tehetségmenedzsment korszerű 
eszközeit alkalmazó utánpótlási rendszer kialakítása, 
2. az új közszolgálati életpályához kapcsolódó HR funkciók fejlesztése, a munkaköralapú rendszer kiépítése, 
3. kormányzati személyzetpolitika közszolgálati rendszerirányítási képességének javítása a Kormányzati 
Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakításával. 

” 
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2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:39 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (F) 
(1.) (Szakmai elvárások) 

(39.) 

A fejlesztés célja, hogy megvalósuljon a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső korrupciógyanús 
személyek mielőbbi kiszűrése a nemzetbiztonsági és cégellenőrzési kérdőívek, változás-
bejelentések on-line módon történő kitöltését és továbbítását, valamint az automatizált 
adatlekérdezést biztosító elektronikus rendszer segítségével. 

 
3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:41 mezője helyébe a következő mező lép: 

 
 (F) 

(1.) (Szakmai elvárások) 

(41.) 

A projekt keretében megvalósuló beavatkozások egy új, a korrupció megelőzésére, a korrupciós 
esetek felderítésére szakosodott kormányzati funkció felállítását támogatják a szükséges 
szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés, valamint eszközbeszerzés végrehajtásával, emellett a 
vagyonnyilatkozatok átláthatóságát támogató informatikai megoldás kerül fejlesztése. A tervezett 
beavatkozások eredményeként a közigazgatási szakemberek felkészültebbek lesznek a korrupciós 
kockázatok kivédésére, továbbá lakossági szemléletformálás történik. 

 
4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 48a. sorral egészül ki: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) 

(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő 
neve) 

[Projekt 
indikatív 

támogatási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásán
ak várható 

ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 

48a. KÖFOP-2.3.6-
VEKOP-16 

Integrált közhiteles víziközmű 
adatbázis 

NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
vagy az általa vezetett 

konzorcium 

8,00 2016 

A projekt célja, hogy a víziközmű szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a víziközmű szolgáltatók, az ellátásért 
felelősök, valamint a víziközmű szolgáltatás felügyeletét ellátó szervezet érdekkörében keletkezett adatok, 
információk felhasználásával egy integrált működtetési rendszer jöjjön létre. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a 
jövőben az ország összes településére és víziközmű-rendszerére kiterjedően naprakész információk álljanak 
központilag rendelkezésre a víziközmű-szolgáltatásra kiterjedő engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési hatósági 
feladatokhoz, ellátás- és a fenntartások és fejlesztések finanszírozás-tervezési, valamint rendszerszintű szervezési 
feladataihoz. A projekt lehetővé teszi továbbá, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – 
szakmailag megalapozottan – hiteles adatokat tudjon szolgáltatni a lakosság felé történő rezsidíjcsökkentés 
kommunikációjához, valamint a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításához. 

” 
5. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 
a) F:13 mezőjében a „2.13. központi idegenrendészeti nyilvántartás,” szövegrész, 
b) 38. sora. 
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A Kormány 1201/2016. (IV. 15.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. 
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1.  pontja a  következő c)  alponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„c) egyetért azzal, hogy a  GINOP egyes prioritásainál kizárólag az  európai uniós támogatás és a  hazai 
társfinanszírozás teljesítménytartalék nélküli összegének önerővel csökkentett mértékéig vállalható kötelezettség.”

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet

4.1. 1. pontjában foglalt táblázat
4.1.1. B:2 mezőjében az „inkubátorházak” szövegrész helyébe az „inkubációs tevékenységek” szöveg,
4.1.2. E:2 mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
4.1.3. E:3 mezőjében a „január” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
4.1.4. C:4 mezőjében a „27,00” szövegrész helyébe a „32,40” szöveg,
4.1.5. B:7 mezőjében a  „termelési kapacitásainak bővítése” szövegrész helyébe a  „kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása” szöveg,
4.1.6. E:8 mezőjében a „január” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
4.1.7. E:9 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
4.1.8. E:13 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
4.1.9. A:14 mezőjében a „GINOP-1.3.3-15” szövegrész helyébe a „GINOP-1.3.3-16” szöveg,
4.1.10. E:14 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „2016. április” szöveg,

4.2. 2. pontjában foglalt táblázat
4.2.1. C:2 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „60,00” szöveg,
4.2.2. E:4 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
4.2.3. E:5 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
4.2.4. C:6 mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „35,00” szöveg,
4.2.5. C:7 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „80,00” szöveg,
4.2.6. E:9 mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
4.2.7. C:10 mezőjében a „40,00” szövegrész helyébe a „65,00” szöveg,
4.2.8. C:11 mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „35,00” szöveg,
4.2.9. E:12 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,

4.3. 3. pontjában foglalt táblázat
4.3.1. E:2 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
4.3.2. B:3 mezőjében az „IKT cégek” szövegrész helyébe az „Az infokommunikációs ágazatban működő 

mikro-, kis- és középvállalkozások” szöveg és a  „piacosításának célzott” szövegrész helyébe 
a „piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének” szöveg,

4.3.3. C:3 mezőjében az „1,15” szövegrész helyébe a „4,50” szöveg,
4.3.4. E:4 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
4.3.5. B:7 mezőjében a  „mobilfejlesztések” szövegrész helyébe a  „mobilfejlesztések, felhőalapú online 

üzleti szolgáltatások terjesztésének” szöveg,
4.3.6. C:7 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „17,50” szöveg,
4.3.7. C:8 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,
4.3.8. C:10 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „5,00” szöveg,
4.3.9. E:10 mezőjében a „február” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
4.3.10. C:11 mezőjében a „2,50” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
4.3.11. E:11 mezőjében az „április” szövegrész helyébe a „június” szöveg,
4.3.12. E:13 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
4.3.13. C:14 mezőjében a „4,29 (ebből VEKOP: 1,29)” szövegrész helyébe a „8,58 (ebből VEKOP: 2,58)” szöveg,
4.3.14. E:14 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,



4638 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 53. szám 

4.4. 5. pontjában foglalt táblázat
4.4.1. E:3 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
4.4.2. E:4 mezőjében a „február” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
4.4.3. E:5 mezőjében az „április” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
4.4.4. C:6 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,
4.4.5. E:6 mezőjében az „április” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
4.4.6. E:9 mezőjében a „2016. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. áprilisban” szöveg,
4.4.7. E:10 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. februárban” szöveg,
4.4.8. E:11 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. februárban” szöveg,
4.4.9. E:13 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. februárban” szöveg,
4.4.10. E:15 mezőjében a „február” szövegrész helyébe a „május” szöveg,

4.5. 6. pontjában foglalt táblázat
4.5.1. E:4 mezőjében az „október” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
4.5.2. E:6 mezőjében az „október” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
4.5.3. E:7 mezőjében az „október” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
4.5.4. E:9 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
4.5.5. E:11 mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „április” szöveg,

4.6. 7. pontjában foglalt táblázat
4.6.1. E:3 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
4.6.2. E:6 mezőjében a „2016. február” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,

4.7. 8. pontjában foglalt táblázat
4.7.1. F:2 mezőjében az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként” szövegrész 

helyébe a „pénzügyi közvetítők kiválasztása” szöveg,
4.7.2. G:2 mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
4.7.3. C:5 mezőjében a „35,00” szövegrész helyébe a „70,00” szöveg,
4.7.4. E:8 mezőjében a „17,85” szövegrész helyébe a „24,00” szöveg,
4.7.5. F:8 mezőjében az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként” szövegrész 

helyébe a „pénzügyi közvetítők kiválasztása” szöveg,
4.7.6. F:9 mezőjében az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként” szövegrész 

helyébe a „pénzügyi közvetítők kiválasztása” szöveg,
4.7.7. G:9 mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
4.7.8. B:12 mezőjében a „termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott” szövegrész helyébe 

a „kapacitásbővítő beruházásainak támogatását célzó” szöveg,
4.7.9. F:12 mezőjében az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként” szövegrész 

helyébe a „pénzügyi közvetítők kiválasztása” szöveg,
4.7.10. C:13 mezőjében a „25,00” szövegrész helyébe a „40,00” szöveg,
4.7.11. F:13 mezőjében az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként” szövegrész 

helyébe a „pénzügyi közvetítők kiválasztása” szöveg,
4.7.12. A:14 mezőjében a „GINOP-8.5.4-4.1.1-16” szövegrész helyébe a „GINOP-8.4.4-4.1.1-16” szöveg,
4.7.13. C:14 mezőjében a „30,35” szövegrész helyébe a „30,89” szöveg,
4.7.14. F:14 mezőjében az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként” szövegrész 

helyébe a „pénzügyi közvetítők kiválasztása” szöveg,
4.7.15. A:15 mezőjében a „GINOP-8.6.1-16” szövegrész helyébe a „GINOP-8.4.1-16” szöveg,
4.7.16. C:15 mezőjében a „103,19” szövegrész helyébe a „105,20” szöveg,
4.7.17. F:15 mezőjében az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként” szövegrész 

helyébe a „pénzügyi közvetítők kiválasztása” szöveg,
4.7.18. C:16 mezőjében a „19,99” szövegrész helyébe a „20,34” szöveg,
4.7.19. F:16 mezőjében az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként” szövegrész 

helyébe a „pénzügyi közvetítők kiválasztása” szöveg,
4.7.20. C:17 mezőjében a „10,66” szövegrész helyébe a „10,85” szöveg,
4.7.21. E:17 mezőjében a „18,97” szövegrész helyébe a „11,97” szöveg,
4.7.22. F:17 mezőjében az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként” szövegrész 

helyébe a „pénzügyi közvetítők kiválasztása” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 53. szám 4639

4.7.23. F:18 mezőjében az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként” szövegrész 
helyébe a „pénzügyi közvetítők kiválasztása” szöveg

lép.
 5. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

5.1. E:6 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2016-ban” szöveg,
5.2. D:8 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „5,00” szöveg,
5.3. D:9 mezőjében a „2,50” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
5.4. D:11 mezőjében az „4,29 (ebből VEKOP: 1,29)” szövegrész helyébe a „8,58 (ebből VEKOP: 2,58)” szöveg,
5.5. E:14 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2016-ban” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1201/2016. (IV. 15.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. és 3b. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje)

„

3a. GINOP-1.1.3-16
Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése 

érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása
2,35 kiemelt 2016. június

3b. GINOP-1.1.4-16
A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari 

KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi 
versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából

1,70 kiemelt 2016. június

”

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. és 2b. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje)

„

2a. GINOP-2.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hiteltermékkel kiegészítve 30,00 standard 2016. június

2b. GINOP-2.1.2-16
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék 

keretében
55,00 standard 2016. július

”

 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje)
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„

15. GINOP-3.4.4-16
Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó 

feladatok ellátása
1,00 kiemelt 2016. április

”

 4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 16. és 17. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje)

„

16.
GINOP-5.3.6- 

VEKOP-16
Jogszerű foglalkoztatás ösztönzése, valamint a kevésbé fejlett régiókban 

vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás

6,60
(ebből VEKOP: 

1,00)
kiemelt 2016. szeptember

17. GINOP-5.3.8-16 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása 1,00 egyszerűsített 2016. december
”

 5. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)

[Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)]

[Kapcsolódó felhívás 

azonosító jele

(vissza nem térítendő)]

[Kapcsolódó 

felhívás 

keretösszege

(vissza nem 

térítendő)

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

2a. GINOP-8.1.1/A-16
Vállalatok K+F+I tevékenységének 

támogatása hitel vissza nem térítendő 
támogatással kiegészítve

15,00 GINOP-2.1.1-16 30,00
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
2016. június

”
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 6. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)

[Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)]

[Kapcsolódó felhívás 

azonosító jele

(vissza nem térítendő)]

[Kapcsolódó 

felhívás 

keretösszege

(vissza nem 

térítendő)

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

5a. GINOP-8.1.4-2.1.2-16
Vállalatok K+F+I tevékenységének 

támogatása kombinált hitel
28,00 GINOP-2.1.2-16 55,00

pénzügyi közvetítők 
kiválasztása

2016. július

”

 7. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 3. pontjában foglalt táblázat 5. és 9. sora,
b) 5. pontjában foglalt táblázat 18. és 19. sora,
c) 8. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a „GINOP-3.1.4-16” és a „GINOP-3.2.5-16” szövegrész.
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2. melléklet az 1201/2016. (IV. 15.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2a. és 2b. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

2a. GINOP-1.1.3-16

Termelő KKV-k digitális 
és automatizációs 

fejlesztéseinek élénkítése 
érdekében „Ipar 4.0” 
mintaalkalmazások 

kialakítása

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság
(konzorciumvezető)

Informatikai, Távközlési és 
Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége

2,35 2016

A felhívás célja a magyarországi, feldolgozóiparban 
tevékenykedő kis- és középvállalatok digitális 
transzformációját, Ipar 4.0 termelési rendszereinek 
technológiai, ipari automatizálási, vezérlési 
megoldások iránti nyitottságát elősegíteni:
1. ágazati Ipar 4.0 fejlesztési koncepciók elkészítésével, 
implementálásával, és értékteremtő minta 
megoldásainak elterjesztésével,
2. Ipar 4.0 ágazati monitoring rendszereinek 
létrehozásával és módszertani központok 
fejlesztésével,
3. a termelő KKV-k digitális transzformációját, 
fejlesztését segítő módszertanok kialakításával, 
elterjesztésével, valamint
4. mintaprojektek kialakításával.

2b. GINOP-1.1.4-16

A kiemelt növekedési és 
innovációs potenciállal 

bíró feldolgozóipari 
KKV-k azonosítása, 

felmérése, motiválása, 
támogatása nemzetközi 

versenyképességük 
és hálózatosodásuk 
elősegítése céljából

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság
1,70 2016

A felhívás célja a feldolgozóipari gazella kis- és 
középvállalkozások eddiginél hatékonyabb támogatása 
érdekében a célcsoport pontos azonosítása, fő 
jellemzőinek és fejlesztési igényeinek megismerése, 
az érintett vállalkozások motiválása, tájékoztatása, 
valamint testreszabott, rugalmas fejlesztéspolitikai 
konstrukciók és ügyfélkezelési megoldások 
kidolgozása.

”
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 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

12.
GINOP- 
3.4.4-16

Szélessávú fejlesztések 
előkészítéséhez és 
végrehajtásához 

kapcsolódó feladatok 
ellátása

Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség

1,00 2016

A felhívás célja a GINOP-3.4. számú konstrukciók 
szolgáltatók általi kiépítésének folyamatos felügyelete, 
a Szupergyors Internet Projekt felügyelő mérnöki 
tevékenységének finanszírozása.

”
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 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.)
(Felhívás 

azonosító jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

17.
GINOP-5.3.6- 

VEKOP-16

Jogszerű foglalkoztatás 
ösztönzése, valamint a 

kevésbé fejlett régiókban 
vállalati felelősségvállalás 
ösztönzése és állásfeltárás

Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

6,60
(ebből 

VEKOP: 1,00)
2016

A felhívás célja a kormányhivatalok által végzett 
állásfeltáró tevékenység kiegészítése. A vállalatok 
hatékony társadalmi felelősségvállalását támogató 
projektelem a korábbi hasonló (hazai finanszírozású) 
projekt eredményeire épül és személyre szabott 
tanácsadásokkal segít a vállalkozásoknak hatékony 
felelősségvállalási stratégiák kidolgozásában, ezzel is 
erősítve alkalmazkodóképességüket.
A felhívás célja továbbá a munkakörülmények javítása 
és a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítása 
az ellenőrzések hatékonyságának növelésével, az 
ellenőrzésekhez szükséges humánkapacitások és 
erőforrások további erősítésével, valamint a jogtudatos 
magatartás elterjesztésével. Emellett a felhívás célja a 
munkaminőség javításának ösztönzése a vállalkozások 
körében a munkahelyi egészség és biztonság 
fejlesztésére irányuló tevékenységek támogatásával.

”

 4. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) C:2 mezőjében a „Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,” és a „Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA),” szövegrész,
b) C:8 mezőjében a „Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet,” szövegrész,
c) 18. sora.
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A Kormány 1202/2016. (IV. 15.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. 
(I. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat] 1.  pontja a  következő c)  alponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„c) egyetért azzal, hogy a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program prioritásain kizárólag az  európai 
uniós támogatás és a hazai társfinanszírozás összegének önerővel csökkentett mértékéig vállalható kötelezettség.”

 2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet

3.1. 1. pontjában foglalt táblázat
3.1.1. A:2 mezőjében a „15” szövegrész helyébe a „16” szöveg,
3.1.2. E:2 mezőjében a „január” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
3.1.3. C:3 mezőjében az „1,000” szövegrész helyébe a „2,865” szöveg,
3.1.4. E:3 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. áprilisban” szöveg,
3.1.5. E:5 mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
3.1.6. A:6 mezőjében a „15” szövegrész helyébe a „16” szöveg,
3.1.7. E:6 mezőjében a „január” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
3.1.8. E:7 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,

3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1. C:2 mezőjében az „5” szövegrész helyébe a „15” szöveg,
3.2.2. E:2 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
3.2.3. A:3 mezőjében a „15” szövegrész helyébe a „16” szöveg,
3.2.4. C:3 mezőjében a „2” szövegrész helyébe a „6” szöveg,
3.2.5. E:3 mezőjében a „január” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
3.2.6. A:5 mezőjében a „15” szövegrész helyébe a „16” szöveg,
3.2.7. E:5 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
3.2.8. C:6 mezőjében a „2” szövegrész helyébe a „6” szöveg,
3.2.9. E:6 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,

3.3. 4. pontjában foglalt táblázat
3.3.1. C:2 mezőjében a „3,20” szövegrész helyébe a „6,17” szöveg,
3.3.2. E:2 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,
3.3.3. E:4 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,

3.4. 5. pontjában foglalt táblázat
3.4.1. E:2 mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
3.4.2. E:3 mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
3.4.3. E:4 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.4.4. E:5 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,
3.4.5. E:6 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,

3.5. 6. pontjában foglalt táblázat
3.5.1. E:2 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,
3.5.2. E:3 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,
3.5.3. C:4 mezőjében az „1,300” szövegrész helyébe az „1,897” szöveg,
3.5.4. E:4 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,
3.5.5. E:5 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „május” szöveg,

3.6. 7. pontjában foglalt táblázat
3.6.1. A:2 mezőjében a „15” szövegrész helyébe a „16” szöveg,
3.6.2. E:2 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
3.6.3. E:3 mezőjében a „meghirdetve 2015-ben” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” 

szöveg,
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3.6.4. E:7 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,
3.6.5. E:8 mezőjében a „2016. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,
3.6.6. E:10 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „május” szöveg,

3.7. 8. pontjában foglalt táblázat
3.7.1. E:2 mezőjében a „meghirdetve 2015-ben” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. októberben” 

szöveg,
3.7.2. E:3 mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
3.7.3. E:4 mezőjében a „meghirdetve 2015-ben” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. augusztusban” 

szöveg,
3.7.4. E:5 mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,
3.7.5. E:6 mezőjében az „október” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.7.6. E:7 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.7.7. E:8 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.7.8. B:9 mezőjében a „végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése a szakképzésben tanulók körében” 

szövegrész helyébe a „szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” szöveg,
3.7.9. E:9 mezőjében az „április” szövegrész helyébe a „május” szöveg,

3.8. 9. pontjában foglalt táblázat
3.8.1. C:5 mezőjében az „1,29” szövegrész helyébe a „2,58” szöveg,
3.8.2. A:8 mezőjében a „7” szövegrész helyébe a „6” szöveg,
3.8.3. B:8 mezőjében a  „fejlesztése” szövegrész helyébe az  „ösztönzése, valamint a  kevésbé fejlett 

régiókban vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás” szöveg,
3.8.4. B:9 mezőjében a „minőségének és” szövegrész helyébe a „minőségének, valamint” szöveg,

3.9. 12. pontjában foglalt táblázat A:47 mezőjében a „3.2” szövegrész helyébe a „3.3” szöveg
lép.

 4. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
4.1. D:2 mezőjében a „3,20” szövegrész helyébe a „6,17” szöveg,
4.2. A:10 mezőjében a „15” szövegrész helyébe a „16” szöveg,
4.3. C:10 mezőjében az „Intézet” szövegrész helyébe az „Intézet (konzorciumvezető)” szöveg,
4.4. F:10 mezőjében a  „társadalmi együttműködés erősítése” szövegrész helyébe a  „célcsoport – elsősorban 

a  roma nők – tagjainak képzése és felkészítése a  közszolgáltatást végző intézményekben (pl. szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési, egészségügyi, közművelődési) való foglalkoztatásra, továbbá 
a munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése a foglalkoztatás támogatásával” szöveg,

4.5. F:11 mezőjében a  „társadalmi együttműködés erősítése” szövegrész helyébe a  „megváltozott 
munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatások nyújtásával, a  foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint 
a  megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása” 
szöveg,

4.6. E:11 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „megtörtént 2016-ban” szöveg,
4.7. B:14 mezőjében a „Középmagyarországi” szövegrész helyébe a „közép magyarországi” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1202/2016. (IV. 15.) Korm. határozathoz

 1. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„2a. VEKOP-2.1.2-16

Intelligens 
szakosodási 

kockázati 
tőkeprogram

5,49 pénzügyi eszköz 2016. szeptember”

 2. Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora,
b) 9. pontjában foglalt táblázat 10. sora.

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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