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III. Kormányrendeletek

A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról

A Kormány a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 81.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában és a  81.  § 
(2) bekezdés a)–j) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § 
(1) bekezdésében,
a 8. alcím tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § 
(1) bekezdésében, a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 
2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 12. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 118. § d) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában 
és az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007.  évi 
LX. törvény 14. § (5) bekezdés o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) 
Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: NAV Korm.r.) 5. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(A Központi Irányítás)
„n) ellátja a vámjogszabályok alkalmazása tekintetében az Európai Bizottság felé teljesítendő tagállami feladatokat;
o) ellátja a  több tagállamot érintő engedélyek másik tagállam vámhatósága részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatokat.”

2. § (1) A NAV Korm.r. 15. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Repülőtéri Igazgatóság az (1) bekezdésben foglalt feladatok vonatkozásában nem végezheti]
„h) az AEO feltételek vizsgálatát, az engedélyezett gazdálkodói engedély (a továbbiakban: AEO engedély) kiadását, 
az AEO státus nyomon követését, újraértékelését.”

 (2) A NAV Korm.r. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Repülőtéri Igazgatóság kiadja az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: 
Vtv.) 47. §-a szerinti, a tranzitterület létesítéséről szóló engedélyt.”
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 (3) A NAV Korm.r. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Repülőtéri Igazgatóság hivatalból vagy kérelemre ellátja a vámazonosító szám kiadásával és nyilvántartásával, 
valamint érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat.”

3. §  A NAV Korm.r. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  megyei igazgatóság, valamint a  Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén kívül az  állami adó- és 
vámhatóság vezetője adott ügyre vonatkozó engedélyével végezhet – a mélységi ellenőrzés és az EMGA utólagos 
ellenőrzés kivételével – ellenőrzést. Ilyen esetben az  ellenőrzést követő elsőfokú hatósági eljárást is ez  a  megyei 
igazgatóság folytatja le. Az  EMGA utólagos ellenőrzés esetén a  Különleges Szolgálat vezetője jelöli ki az  EMGA 
utólagos ellenőrzést, valamint az  ehhez kötődő Vtv. 108.  § szerinti kapcsolódó vizsgálatot lefolytató megyei 
igazgatóságot.”

4. §  A NAV Korm.r. 22. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az  adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton előterjesztett beadványa alapján –  a  63.  § (1)  bekezdés a), b) 
és d)–i)  pontjában, valamint a  64.  §-ban megjelölt adózók kivételével – az alábbi ügyekben a  NAV bármelyik megyei 
igazgatósága, illetve a KAVIG is eljárhat]
„b) a  magánszemély részére az  adóazonosító jel kiadása, a  vámazonosító szám kiadása és érvénytelenítése, 
valamint az adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés;
c) az  adószám kiadása, vámazonosító szám kiadása és érvénytelenítése közvetlenül az  állami adó- és 
vámhatóságnál bejelentésre kötelezett személyek, illetve szervezetek részére;”

5. §  A NAV Korm.r. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § (1) Az  áruk vámeljárás alá vonása, az  áruk uniós státuszának igazolása és az  exportszállításokhoz igényelt 
származási igazolás kiadása és utólagos megerősítése –  a  nem preferenciális származás és a  közös agrárpolitika 
hatálya alá tartozó termékek kivételével – tekintetében, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az  a  megyei 
igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság illetékes, amelynek illetékességi területén az árukat vám elé állítják.
(2) Vámellenőrzés – ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést is – lefolytatására – a  (3) bekezdés kivételével – 
az  a  megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság az  illetékes, amelynél az  ellenőrzéssel érintett 
árunyilatkozatot vagy az értesítést benyújtották.
(3) Ha az érintett személy árunyilatkozatait vagy az értesítéseit több területi vámszervnél nyújtják be, az a területi 
szerv az  illetékes, ahol a  gazdálkodó vámügyi tevékenységével kapcsolatos főkönyveit vezetik, vagy azok 
hozzáférhetőek.
(4) Ha vámellenőrzés a  vámügyi engedélyekkel folytatott tevékenységek jogszerűségének ellenőrzésére irányul, 
a vámellenőrzést az érintett személy állandó üzleti telephelye szerint illetékes területi szerv is lefolytathatja.
(5) Vámügyekben az  engedélyezési eljárás lefolytatását – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az  a  megyei 
igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság végzi, amelynek az  illetékességi területén a  kérelmező vámügyi 
tevékenységekkel kapcsolatos főkönyveit vezetik, vagy ahol ezek hozzáférhetőek, és ahol a határozat hatálya alá eső 
tevékenységeknek legalább egy részét végezni fogják.
(6) Az (5) bekezdéstől eltérően a kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei igazgatóság, vagy ha a kérelmező 
székhelye a Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén van, a Repülőtéri Igazgatóság végzi
a) a vámtanácsadói vagy vámügynöki tevékenységre irányuló kérelem előzetes vizsgálatát,
b) a könyvelés szerinti elkülönülés engedélyezését,
c) az A.TR. engedélyezett exportőri tevékenység engedélyezését,
d) az INF 4 adatlap hitelesítését,
e) a preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri tevékenység engedélyezését, 
valamint a regisztrált exportőri nyilvántartásba vételét,
f ) az Európai Parlament és a Tanács az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 
Vámkódex) 73. cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezését, kivéve kapcsolatban álló személyek közötti ügyletekkel 
kapcsolatos engedélyezését.
(7) A  Vámkódex 230.  cikke alapján a  TIR-műveletek engedélyezett címzetti státusa, illetve az  áruk uniós 
árutovábbítási eljárás alá vonására jogosító, a  Vámkódex 233.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja szerinti engedélyezett 
címzetti státus kapcsán az  engedélyezési feladatokat az  érkeztetés helye szerint illetékes megyei igazgatóság, 
illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el. Abban az esetben, ha több igazgatóság is illetékes – mivel több érkeztetési 
helyszín van – az engedélyezési feladatokat az az igazgatóság látja el, ahová a kérelmet először benyújtják.
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(8) A  Vámkódex 233.  cikk (4)  bekezdés a)  pontja szerinti engedélyezett feladói státus kapcsán az  engedélyezési 
feladatokat az  indítás helye szerint illetékes megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság látja el. Abban 
az  esetben, ha több igazgatóság is illetékes – mivel több indítási helyszín van – az  engedélyezési feladatokat 
az az igazgatóság látja el, ahová a kérelmet először benyújtják.
(9) Az  Áfa törvény 4. számú mellékletében meghatározott engedélyezési feladatokat az  adóraktár működési 
helye szerinti megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság látja el. Az  adóraktár felügyeletét az  a  megyei 
igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el, amelynek illetékességi területén az adóraktár található.
(10) A  vámszabad területen történő ellenőrzéseket, valamint az  ilyen területen történő építkezésre vonatkozó 
előzetes jóváhagyást az  a  megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság végzi, amelynek az  illetékességi 
területén a vámszabad terület található.
(11) A Magyar Honvédség és a Magyarországon állomásozó fegyveres erők valamely egysége érdekében vagy által, 
NATO 302. formanyomtatvány használatával végzett árumozgások esetén a  vámellenőrzések és vámalakiságok 
lefolytatására valamennyi megyei igazgatóság, a  Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság és a  Repülőtéri Igazgatóság 
jogosult.
(12) A NATO 302. formanyomtatványoknak az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2015.  november 24-i 2447/2015/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: VA) 286.  cikk a)  pontja szerinti előzetes 
hitelesítésére a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság jogosult.”

6. §  A NAV Korm.r. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.  § (1) A  vámösszegek megállapítása, valamint azok beszedése, könyvelése annak a  megyei igazgatóságnak, 
illetve a  Repülőtéri Igazgatóságnak a  feladata, amelynek illetékességi területén a  vámtartozás keletkezett vagy 
a Vámkódex 87. cikke alapján keletkezettnek kell tekinteni.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, ha a  vámösszegek megállapítása áruátengedést követő ellenőrzés eredménye, 
akkor a vámtartozás összegének megállapítását, azok beszedését, könyvelését az áruátengedést követő ellenőrzést 
lefolytató szerv végzi.”

7. §  A NAV Korm.r. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) A helyhez kötött szállítóberendezéssel szállított áru tekintetében a behozatali és kiviteli irányú forgalom 
esetén egyaránt a  helyhez kötött szállítóberendezést üzemeltető gazdálkodónak a  szállított áru mennyiségének 
hiteles mérési adatait nyilvántartó székhelye, telephelye szerinti megyei igazgatóság jár el.
(2) A  helyhez kötött szállítóberendezéssel szállított áruk árutovábbítás keretében történő vámfelügyeletének 
módszereiről szóló megállapodás megkötésében az  eljárás jogosultjának a  szállított áru mennyiségének hiteles 
mérési adatait nyilvántartó székhelye, telephelye szerinti megyei igazgatóság illetékes.”

8. §  A NAV Korm.r. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38.  § Az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
az  Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseit kifejtő részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 
2015.  július  28-i 2446/2015/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 163.  cikke szerinti vám-árunyilatkozat 
útján történő engedélyt az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság adhatja ki, amelynek illetékességi 
területén az árut vámeljárás alá bejelentik.”

9. §  A NAV Korm.r. 39. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Vtv. 57.  §-ban meghatározott biztosíték nyújtása alóli mentességet a  mentességre jogosult székhelye, 
magyarországi székhely hiányában a  telephelye szerinti megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság 
állapítja meg.
(2) A  tranzitterület – Vtv. 47.  §-ban meghatározott – felügyeletét és a  belépési engedélyek érvényesítését 
a  nemzetközi közforgalmú repülőtér helye szerinti megyei igazgatóság, Budapesten a  Repülőtéri Igazgatóság 
látja el.
(3) A  vámok és az  azokkal együtt kiszabott, beszedett egyéb terhek visszafizetése vagy elengedése tekintetében 
a döntéshozatallal, felügyelettel és a végrehajtással kapcsolatos feladatokat a könyvelést végző megyei igazgatóság, 
illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el.”
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10. §  A NAV Korm.r. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § Az AEO feltételek vizsgálata, az AEO engedély kiadása, az AEO státus nyomon követése, újraértékelése során 
a megyei igazgatóság illetékességi területén kívül is eljárhat.”

11. §  A NAV Korm.r. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47.  § (1) Az  EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv a  külön jogszabály szerinti helyszíni szemlét 
illetékességi területén kívül is végezhet.
(2) A Vtv. 108. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv folytatja le, vagy 
indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező területi szervet.
(3) Az  (2)  bekezdés szerinti esetben az  EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv a  Vtv. 108.  §-a szerinti 
kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezheti.”

12. § (1) A NAV Korm.r. 61. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„c) a Vtv. 70. §-ában meghatározott halasztott vámfizetés engedélyezése;”

 (2) A NAV Korm.r. 61. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„q) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, 
a  szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő 
kiegészítéséről, valamint az  2015/2446/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 
felhatalmazáson alapuló 2016/341/EU bizottsági rendelet 25.  cikk (1)  bekezdése szerinti engedélyezés, illetve 
a 41. cikke szerinti ellenőrzési feladatok elvégzése.”

 (3) A NAV Korm.r. 61. §-a az alábbi t) és u) ponttal egészül ki:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„t) a Vámkódex 35. cikke szerinti kötelező érvényű felvilágosítás határozatok kiadása;
u) a kapcsolatban álló személyek közötti ügyletek esetén a Vámkódex 73. cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezése.”

13. §  A NAV Korm.r. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § A KAVIG végzi a 61. § a)–b), l) és n) pontja szerinti feladatok ellátásával összefüggő vámellenőrzést, ideértve 
az áruátengedést követő ellenőrzést is.”

14. §  A NAV Korm.r. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § (1) A KAVIG jár el:
a) a részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók, valamint
b) az  a)  pontba nem tartozó, Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkező 
–  jogszabályban meghatározott – kiemelt adózók adóügyeiben, az  illetékügyek kivételével, ide nem értve az  Itv. 
73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában nem tekinthető kiemelt adózónak a  csoportos adóalany abban 
az esetben sem, ha a külön jogszabályban meghatározottak szerint kiemeltnek minősül.”

15. § (1) A NAV Korm.r. 66. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a  székhelye Budapest, illetve Pest 
megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„a) a Vtv.-ben meghatározott vámigazgatási feladatokat (ide nem értve a budapesti és Pest megyei kiemelt adózók 
tekintetében végzett áruátengedést követő ellenőrzést, ha annak KAVIG általi lefolytatása célszerűségi, szakmai 
szempontból indokolt), továbbá az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint az e rendelet alapján a hatáskörébe utalt 
vámigazgatási feladatokat,”

 (2) A NAV Korm.r. 66. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a  székhelye Budapest, illetve Pest 
megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„c) a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010.  évi CXVII.  törvényben a  vámhatóság részére 
meghatározott kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzést.”
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16. §  A NAV Korm.r. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67.  § A  preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri tevékenység engedélyezését, 
a  regisztrált exportőri nyilvántartásba vételt, az  engedélyes mérlegelői tevékenység, valamint a  könyvelés szerinti 
elkülönítés engedélyezését azon, jogszabályban meghatározott kiemelt adózók tekintetében, akiknek székhelye 
Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a KAVIG végzi.”

17. §  A NAV Korm.r. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § (1) Az AEO feltételek vizsgálatát, az AEO engedély kiadását, az AEO státus nyomon követését, újraértékelését 
azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a  székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén 
található, a KAVIG végzi.
(2) Az  AEO feltételek vizsgálata, az  AEO engedély kiadása, az  AEO státus nyomon követése, újraértékelése során 
a KAVIG illetékességi területén kívül is eljárhat.”

18. § (1) A NAV Korm.r. 90. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„c) végzi a NAV tv. 36/M. §-a szerinti feladatokat,”

 (2) A NAV Korm.r. 90. § (1) bekezdése g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„g) lefolytatja a Jöt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott, általa felderített jogsértések esetén a gyorsított eljárást,”

 (3) A NAV Korm.r. 90. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Bevetési Igazgatóság hivatalból ellátja – a megyei igazgatóságok, a Repülőtéri Igazgatóság, valamint a KAVIG 
mellett – a vámazonosító szám megállapításával, nyilvántartásával és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat.”

19. §  A NAV Korm.r. 98. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 15. §, a 35. §, a 36–42. §, a 61–62. § és a 67. § a Vámkódex 159. cikkének való megfelelést szolgálja.”

20. §  A  NAV Korm.r. 40.  §-ának nyitó szövegrészében az „Az AEO tanúsítvány kiadását, felügyeletét, újbóli értékelését, 
illetve az  egyszerűsített engedélyezési eljárás során az  AEO tanúsítvány feltételek vizsgálatát” szövegrész helyébe 
az  „Az AEO feltételek vizsgálatát, az  AEO engedély kiadását, az  AEO státus nyomon követését, újraértékelését” 
szöveg lép.

21. §  Hatályát veszti a NAV Korm.r.
1. 43. §-a,
2. 45. §-a,
3. 61. § g) pontja,
4. 61. § p) pontja.

2. A Magyar Export–Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A Magyar Export–Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) 
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Áruexport e  rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a  külkereskedelmi szerződés alapján teljesített ügylet 
keretében kiszállításra kerülő áruk legalább fele magyar származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését 
az  Eximbank belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. Az  áruk magyar származásának megállapítására és 
igazolására a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire 
vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446/EU bizottsági rendeletet, 
valamint az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447/EU bizottsági 
rendeletet, valamint az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló nemzeti jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni 
azzal, hogy a  külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet köteles a  származási bizonyítványt 
az  annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezni és azt az  Eximbankhoz, refinanszírozás esetén 
a finanszírozó hitelintézethez benyújtani.”



4826 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 60. szám 

3. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére,  
a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről 
szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a  központi költségvetés terhére, a  Kormány készfizető 
kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: MEHIB Korm. rend.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Áruexport esetén a Mehib Rt. kockázatviselésének feltétele, hogy a külkereskedelmi ügylet keretében kiszállított 
áruk legalább fele magyar származásúnak minősüljön, amely feltétel teljesülését a Mehib Rt. belső szabályzatában 
foglaltak szerint ellenőrzi. A  részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha az  áruexport részteljesítéskori magyar 
hányad mértéke megfelel a  biztosítási kötvényben előre meghatározott teljesítési ütemterv szerinti magyar 
hányadnak. Amennyiben a  biztosítási kötvényben nem kerül rögzítésre az  áruexport teljesítési ütemterve, és 
a  külkereskedelmi ügylet keretében megvalósuló áruexport az  e  bekezdésben előírt magyar hányadot nem éri 
el, úgy a  Mehib Rt. kockázatvállalása –  a  (7)  bekezdésben foglalt kivétellel – csak a  magyar hányadra terjedhet 
ki. Az  áruk magyar származásának megállapítására és igazolására a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló 2015/2446/EU bizottsági rendeletet, valamint az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló 2015/2447/EU bizottsági rendeletet, valamint az  uniós vámjog végrehajtásáról 
szóló nemzeti jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a  külkereskedelmi tevékenységet folytató 
gazdálkodó szervezet köteles a  származási bizonyítványt az  annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől 
beszerezni, és azt a Mehib Rt. részére átadni.”

 (2) A MEHIB Korm. rend.
a) 21.  § (3)  bekezdésében és a  3. számú melléklet 6.  cikkében az „Európai Közösségek” szövegrész helyébe 

az „Európai Unió” szöveg,
b) a 21. § (5) bekezdésében az „Európai Közösségek” szövegrészek helyébe az „Európai Unió” szöveg,
c) a 2. számú melléklet 5.2. pontjában a „Közösségi” szövegrész helyébe az „Uniós” szöveg,
d) a 3. számú melléklet 5. cikkében a „közösségi” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg
lép.

4. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti 
célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt 
áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) 
Korm. rendelet
a) 5.  § (3)  bekezdésében, a  16.  § (3)  bekezdésében, és a  29.  § (6)  bekezdésében az „a közösségi” szövegrész 

helyébe az „az uniós” szöveg,
b) 29.  § (6)  bekezdésében a  „közösségi jogszabályoknak” szövegrész helyébe az  „az uniós jogi aktusoknak” 

szöveg,
c) 45.  § (4)  bekezdésében az „a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletben” 

szövegrész helyébe az „az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletben” szöveg
lép.

5. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 
158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) 
Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § E  rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban a  Magyarországról induló és az  Európai Unió valamely más 
tagállamát nem érintő kiszállítás esetén a  kivitelre vonatkozó kötelezettség teljesítésének bizonyítékául szolgál 
a kiviteli vámhivatal által az áru kilépésére vonatkozóan az exportőr vagy a nyilatkozattevő számára kiadott, az Uniós 
Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek 
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végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2447/2015/EU bizottsági 
rendelet 334. cikkében említett igazolás. A vámhatóság a kilépés tényét igazoló okmányt továbbítja az MVH részére.”

6. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság 
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és 
működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a) 7.  § (7)  bekezdés c)  pontjában az  „a vámhatóságot az  állandó vagy ideiglenes vámúttá nyilvánított 

repülőtereken feltárt hiányosságokról” szövegrész helyébe az „a vámhatóságot a nemzetközi személy-, vagy 
áruforgalom számára megnyitott repülőtereken feltárt hiányosságokról” szöveg,

b) 16.  §-ának nyitó szövegrészében az  „A vámhatóság az  állandó vagy ideiglenes vámúttá nyilvánított 
repülőtereken” szövegrész helyébe az  „A vámhatóság a  nemzetközi személy-, vagy áruforgalom számára 
megnyitott repülőtereken” szöveg,

c) 16. § d) pontjában az „a közösségi vámkódex” szövegrész helyébe az „az uniós vámkódex” szöveg
lép.

7. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló  
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A  kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: KETTŐS Korm. rend.) 2. § 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. Behozatal:)
„b) az  Európai Unió vámterületén kívüli területről az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet 
201.  cikk c)  pontjában foglalt ideiglenes behozatalra kerülő áru, valamint a  210.  cikk d)  pontjában foglalt aktív 
feldolgozásra kerülő áru, a  210.  cikk d)  pontjában foglaltak szerint passzív feldolgozásra kivitt áru visszahozatala, 
valamint a 203. cikkében meghatározott tértiáru behozatala, vagy”

 (2) A KETTŐS Korm. rend.
a) 2. § 1. pont a) alpontjában a „közösségi” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) alpontjában az „a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. § 

(1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016.  évi XIII.  törvény 
6. §-ában” szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésben a „vámáru-nyilatkozat” szövegrészek helyébe a „vám-árunyilatkozat” szöveg
lép.

8. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének  
és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló  
160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A  haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
HADITECHNIKA Korm. rendelet) 1. § 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. behozatal: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Unió vámterületén kívüli területről (a továbbiakban: 
harmadik ország)]
„a) az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet (a  továbbiakban: Vámkódex). 5.  cikk 
23. pontjában meghatározott, az uniós áruk fogalomkörébe nem tartozó áru kerül behozatalra,
b) a Vámkódex 210.  cikk b)  pontjában foglalt vámraktározás, 210.  cikk c)  pontjában foglalt ideiglenes behozatal, 
210.  cikk d)  pontjában foglalt aktív feldolgozás és passzív feldolgozás céljára szánt áru, valamint a  Vámkódex 
203. cikkében meghatározott tértiáru kerül behozatalra, és”

 (2) A HADITECHNIKA Korm. rend.
a) 1.  § 2.  pont a)  alpontjában az „a Vámkódex 4.  cikk 4b.  pontjában 5.  cikkében, illetve a  közösségi vámjog 

végrehajtásáról szóló 2003.  évi CXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Vámtörvény) 1.  § (3)  bekezdés 1/c pontja 
alapján meghatározott vámhivatal” szövegrész helyébe az „az a vámhivatal” szöveg és „a Vámkódex 79., 98., 
114., 137. és 185. cikke” szövegrész helyébe „a Vámkódex 201, 203., 240., 250. és 256. cikke” szöveg,
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b) 1. § 5. pontjában a „ 3. cikkében” szövegrész helyébe a „4. cikkében” szöveg,
c) 1. § 7. pont a) alpontjában az „a Vámkódex 161. és 182. cikke” szövegrész helyébe az „a Vámkódex 197., 199., 

269. és 270. cikke” szöveg,
d) 1.  § 10.  pont a)  alpontjában az  „a Vámkódex 4.  cikk 16.  pont a), c), d), f )  alpontja, valamint 

185.  cikke” szövegrész helyébe az  „a Vámkódex 201., 203., 240., 250. és 256.  cikke” szöveg, továbbá 
a „Vámáru-nyilatkozatokat” szövegrész helyébe a „Vám-árunyilatkozatokat” szöveg,

e) 1. § 11. pont a) alpontjában az „a Vámkódex 161. cikkében” szövegrész helyébe az „a Vámkódex 269. cikkében” 
szöveg,

f ) 1.  § 12.  pont a)  alpontjában az „a Vámkódex 4.  cikk 4c.  pontjában, illetve a  Vámtörvény 1.  § (3)  bekezdés 
1/c.  pontjában” szövegrész helyébe az „a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós 
Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 
2015/2446/EU bizottsági rendelet 1.  cikk 16.  pontjában” szöveg és az „a Vámkódex 145., 161. és 182.  cikke” 
szövegrész helyébe az „a Vámkódex 197., 199., 259., 269. és 270. cikke” szöveg,

g) 1. § 20. pont a) alpontjában az „a Vámkódex 182. cikkében” szövegrész helyébe az „a Vámkódex 197., 199., és 
270. cikkében” szöveg,

h) 1.  § 23.  pontjában a  „beléptető vámhivatal: az  a  Vámkódex 4.  cikk 4a.  pontjában, illetve a  Vámtörvény 
1.  § (3)  bekezdés 1/c.  pontjában meghatározott vámhivatal” szövegrész helyébe a  „belépési vámhivatal: 
az a vámhivatal” szöveg,

i) 1.  § 24.  pontjában a „kiléptető vámhivatal: a  Vámkódex 4.  cikk 4d.  pontjában, illetve a  Vámtörvény 1.  § 
(3)  bekezdés 1/c.  pontjában meghatározott vámhivatal” szövegrész helyébe a  „kilépési vámhivatal: 
az a vámhivatal” szöveg

lép.

9. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, 
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes 
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az  állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint 
a  deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésében az  „a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK 
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK 
bizottsági rendeletet, a  közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003.  évi CXXVI.  törvény 19.  §-ában foglaltakat, 
a  közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe az „a 
Bizottság 2015.  július  28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletet, a  Bizottság 2015. november 24-i 
(EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletet, valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló nemzeti jogszabályokban” 
szöveg lép.

10. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 1.  §-ában az „a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „az Uniós Vámkódex 
létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet” szöveg lép.

11. Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 
556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésében az „a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003.  évi CXXVI.  törvény 1.  § 
(3) bekezdés 6. pont a) alpontja szerinti közvetlen vámfelügyelet alá veszi” szövegrész helyébe az „az uniós vámjog 
végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 78. § szerinti vámhatósági rendelkezés alá vonja” szöveg lép.

 (2) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A vámhatóság az áruk kiadása vagy visszatartásának megszüntetése érdekében azok vámhatósági rendelkezés 
alá vonását megszünteti, és az árukat a kért vámeljárás alá vonja.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 60. szám 4829

12. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90/A. §-a a következő d) ponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„d) az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény szerinti, a  vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító 
képző szervek, a  vámjogi szakértői hatósági vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a  vámtanácsadók és 
a vámügynökök nyilvántartását végző szervezetként”
(a minisztert jelöli ki.)

 (2) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 91. § (2) bekezdése a következő 
e) ponttal egészül ki:
(A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében)
„e) gondoskodik a  vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek, a  vámjogi szakértői hatósági 
vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a vámtanácsadók és a vámügynökök nyilvántartásának vezetéséről.”

13. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében a „beléptetését, és a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletben” szövegrész helyébe a „belépését, és az  Uniós 
Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletben” szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

34. §  Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5., 9. és 11. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § (1) A  Kormány részére a  céltartalékok felhasználására vonatkozó előterjesztést az  államháztartásért felelős 
miniszter nyújthat be.
(2) A  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására vonatkozó előterjesztésben 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére átcsoportosítandó előirányzat mértéke nem lehet 
kevesebb, mint 50 millió forint. Az előterjesztésben
a) nyilatkozni kell arról, hogy a  benyújtást megelőzően elvégzett felülvizsgálat alapján a  közfeladat ellátására 
felhasználható szabad előirányzat nem áll rendelkezésre,
b) be kell mutatni, hogy a közfeladat ellátásával összefüggésben várhatóan milyen költségek, milyen ütemezésben 
merülnek fel,
c) visszatérítési kötelezettséggel igényelt rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék esetén meg kell 
jelölni a visszatérítés tervezett időpontját, továbbá
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d) tájékoztatást kell adni a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék szabad előirányzatának 
mértékéről.
(3) A Kormány Áht. 21. § (6) bekezdése szerinti
a) egyedi határozatában fel kell tüntetni
aa) a tartalék biztosításának célját,
ab) az átcsoportosítással érintett előirányzatok címrendi besorolását,
ac) az átcsoportosítással érintett előirányzat mértékét,
ad) az átcsoportosítás egyszeri vagy tartós jellegét,
ae) az elszámolás és – a visszatérítési kötelezettséggel biztosított előirányzat esetében – a visszatérítés időpontját,
b) egyedi határozata mellékletét a 2. melléklet szerinti formában kell elkészíteni.
(4) A  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból visszatérítési kötelezettséggel biztosított 
előirányzat visszatérülését, valamint a  nem visszatérítési kötelezettséggel biztosított előirányzat fel nem 
használt, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a  Kincstár által megjelölt fizetési számlára kell befizetni, 
amely az  adott évi rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék előirányzatát növeli. Ha a  rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére átcsoportosított előirányzat egészére vagy annak legalább 
egy részére az  átcsoportosításról, illetve – az  Áht. 36.  § (2)  bekezdése szerinti esetben – a  kötelezettségvállalás 
engedélyezéséről szóló kormányhatározat közzétételét követő hatvan napon belül a  kötelezettségvállaló 
mulasztásából kötelezettségvállalásra nem kerül sor, az  átcsoportosított előirányzat egészét vissza kell téríteni, 
illetve az  előirányzat-átcsoportosítás iránt nem kell intézkedni. A  visszatérítésre és a  további felhasználásra 
e bekezdést kell alkalmazni.”

2. §  Az R. a következő alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 36. § (2) bekezdéséhez]
45/A. § (1) A Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyedi határozatában fel kell tüntetni
a) a kötelezettségvállalás célját,
b) a kötelezettségvállalás összegének felső korlátját,
c) azon előirányzat címrendi besorolását, amely terhére a kötelezettségvállalásra sor kerül,
d) azt a  határidőt, amelyen belül az  államháztartásért felelős miniszternek az  előirányzat-átcsoportosításról 
gondoskodnia kell.
(2) Ha az előirányzat-átcsoportosítás tárgyévi előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódik, a címrend 
ezzel összefüggő kiegészítéséről a Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyedi határozatában kell rendelkezni.
(3) A  Kormány Áht. 36.  § (2)  bekezdés szerinti egyedi határozatának elfogadására vonatkozó előterjesztés 
az államháztartásért felelős miniszter álláspontjának beszerzését követően nyújtható be a Kormány részére.
(4) Az  előirányzat-átcsoportosításról az  államháztartásért felelős miniszter a  Kormány Áht. 36.  § (2)  bekezdése 
szerinti egyedi határozatában megállapított határidőn belül, egy összegben gondoskodik. Az  átcsoportosított 
előirányzat kizárólag a  Kormány Áht. 36.  § (2)  bekezdése szerinti egyedi határozatában megjelölt 
kötelezettségvállalás fedezetéül szolgálhat, annak terhére más kötelezettség nem vállalható.
(5) Az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség úgy vállalható, hogy az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség 
teljesítésének legkorábbi időpontja az  előirányzat-átcsoportosítás (4)  bekezdés szerinti időpontjánál későbbi 
időpontra essen.”

3. §  Az R. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R.
1. 34. § (1) bekezdésében a „(2) és (2b)” szövegrész helyébe a „(2)” szöveg,
2. 41. § (1) bekezdésében a „határozat mellékletét a 2. melléklet szerinti formában kell elkészíteni” szövegrész 

helyébe a „határozatra a 23. § (3) bekezdését kell alkalmazni” szöveg,
3. 45.  § (3)  bekezdésében, 46.  § (4)  bekezdésében, 56.  § (5)  bekezdésében és 57.  § (3)  bekezdésében 

a „(2)” szövegrész helyébe az „(1)” szöveg,
4. 47. §-ában a „tartalék terhére” szövegrész helyébe a „tartalékból átcsoportosított előirányzat terhére” szöveg,
5. 53. § (1) bekezdés c) pontjában a „(2) bekezdése szerinti egyéb” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése szerinti 

más” szöveg,
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6. 53/A.  §-ában a  „32.  §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás” szövegrész helyébe 
a  „32.  §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és a  36.  § (2)  bekezdése szerinti 
kötelezettségvállalás” szöveg,

7. 54. § (3) bekezdésében a „bekezdésében” szövegrész helyébe a „bekezdésében, illetve az 53/A. §-ában” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 14b. sorral egészül ki:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

„14b a kötelezettséget vállaló 

szerv

az Áht. 36. § 

(2) bekezdése szerinti 

kötelezettségvállalás 

létrejöttére, összegére, 

fizetési ütemezésére, 

valamint adatainak 

módosítására, 

a kötelezettségvállalás 

megszűnésére 

vonatkozó információk

Kincstár a kötelezettségvállalás 

létrejöttét, módosítását 

követő öt napon belül”

A Kormány 90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kr.) 26.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  9.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódó elektronikus felületen a  képzőhely és 
az egyetem havonta köteles igazolni a jelölt teljesítését.”

 (2) A Kr. 26. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  ösztöndíjak folyósításának feltétele, hogy a  rezidens és a  szakgyógyszerész-jelölt az  egyedi azonosítását 
követően elektronikus úton nyilatkozzon arról, hogy a  képzési tervében foglaltaknak megfelelően adott hónap 
vonatkozásában teljesítette a szakképzését.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti nyilatkozattétel jogszerűségét az  ENKK a  (3)  bekezdés szerinti képzőhelyi és egyetemi 
adatszolgáltatás alapján folyamatosan ellenőrzi.”
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2. § (1) A Kr. 28. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  ENKK az  RTP-be a  (6)  bekezdés alapján felvett rezidenssel és szakgyógyszerész-jelölttel szerződést köt, 
amely szerződés meghatározza a 26. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozattétel és az ösztöndíj kifizetésének részletes 
szabályait is.”

 (2) A Kr. 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  rezidens és a  szakgyógyszerész-jelölt a  (3)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti vállalását nem teljesíti 
vagy a  26.  § (6)  bekezdése szerinti ellenőrzése alapján az  ENKK megállapítja, hogy a  rezidens, illetve 
a szakgyógyszerész-jelölt nyilatkozata alapján jogosulatlanul került sor az ösztöndíj kifizetésére, az államháztartásról 
szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel a rezidens, illetve a szakgyógyszerész-jelölt a részére folyósított ösztöndíj 
visszafizetésére köteles.”

3. §  A Kr. 35. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2016. 
(IV. 29.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód.r.) megállapított 26.  § (5) és (6)  bekezdésében, valamint 28.  § 
(7)  bekezdésében foglaltakat a  Rezidens Támogatási Program keretében a  Mód.r. hatálybalépésekor ösztöndíjban 
részesülő szakorvos és szakgyógyszerész-jelöltekre is alkalmazni kell.
(4) A rezidens és a szakgyógyszerész-jelölt a Mód.r.-rel megállapított 26. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát első 
ízben valamennyi olyan jogosultsági hónap tekintetében megteheti, amelyben az  ösztöndíjra való jogosultság 
időtartama alatt a szakképzését teljesítette, de az ösztöndíj folyósítása részére nem történt meg.”

4. §  Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2.  § (1)  bekezdés 1.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő 1a. és 1b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. alapok alapja: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom,
1a. alapok alapját végrehajtó szervezet: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B. § szerint kijelölt szervezet,
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1b. elfogadó nyilatkozat: a szállítói teljesítés megfelelőségét igazoló, a szállító, a kedvezményezett, a közreműködő 
és a  támogató képviselői által a  támogatás kifizetésének előfeltételeként aláírandó dokumentum, mely 
a felülvizsgálatra illetékes szervek és személyek megjelölésével a támogatási szerződés részét képezi,”

2. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet II. Fejezete a következő 9/B. alcímmel egészül ki:
„9/B. Az alapok alapja előirányzatainak felhasználási szabályai
21/I. § (1) Az alapok alapja előirányzat az operatív programokból lehívott források terhére több pénzügyi eszköznek 
történő támogatásnyújtásra szolgál.
(2) A pénzügyi eszközök végrehajtása az alapok alapján keresztül történik.
(3) Az alapok alapja előirányzatai a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint használhatók fel.
(4) Az  alapok alapját végrehajtó szervezet az  operatív programokból az  alapok alapja előirányzatai számára 
rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag az  érintett irányító hatóság által jóváhagyott program szerinti 
finanszírozás céljából, a finanszírozási megállapodás rendelkezései szerint használhatja fel.
(5) Az alapok alapja előirányzatain
a) bevételként az  alapok alapját végrehajtó szervezet által összeállított, az  irányító hatóság által jóváhagyott és 
átutalt lehívási értesítések összege, valamint a visszafizetett források,
b) kiadásként a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítők felé a történő kifizetések
teljesítése történik.
(6) A felszabadított vagy visszafizetett forrásokat az alapok alapját végrehajtó szervezet kizárólag az irányító hatóság 
előzetes írásbeli jóváhagyásával, az előirányzat céljának megfelelően használhatja fel.”

3. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet V. Fejezete a következő 12/B. alcímmel egészül ki:
„12/B. Az alapok alapja előirányzatainak hatásköri szabályai
49/H. § (1) Az alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az  alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt 
személy,
c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
(2) Az  alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 2. jogcímcsoport) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az  alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt 
személy,
c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

4. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában a  „2014–2020 programozási időszakban 
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]” szövegrész helyébe a „272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet” 
szöveg lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 92. § (2) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(Az alapok alapját végrehajtó szervezettel megkötött finanszírozási megállapodásnak az  1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében meghatározottakon túl tartalmaznia kell)
„a) az  alapok alapját végrehajtó szervezetnek a  programszámla, a  követelések és a  kötelezettségek állományának 
változására vonatkozó – az  államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: 
Áhsz.) meghatározott rendelkezések szerint a  pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeket, 
azoknak a  követelésekre és a  kötelezettségekre gyakorolt hatását a  valóságnak megfelelően, folyamatosan, 
zárt rendszerben, áttekinthetően tartalmazó – nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét, a  követelések 
értékelését, valamint a kapcsolódó részletező nyilvántartások Áhsz. szerinti vezetésére vonatkozó kötelezettségét,”

7. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 148. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  pénzforgalmi számlák vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása a  központi 
költségvetésből történik.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdés 37. pontjában az „egyes operatív programokon belül pénzügyi konstrukciónként a Magyar 

Államkincstárnál (a  továbbiakban: kincstár) megnyitott és vezetett, a  pénzügyi konstrukciók” szövegrész 
helyébe az „operatív programonként és pénzügyi termékenként a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: 
kincstár) megnyitott és vezetett, a pénzügyi termékek” szöveg,

b) 5.  melléklet 3.3.3.  pontjában az  „államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Áhsz.)” szövegrész helyébe az „Áhsz.” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 46. és 47. sorral egészül ki:

(A) (B)

(1.) (Előirányzat) (Kezelő szerv)

„

46. Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

47. Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

”
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A Kormány 92/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a VERITAS 
Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. § A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: Intézet) a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért 
felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező, 
központi költségvetési szerv.”

2. §  Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Intézetet a főigazgató vezeti.
(2) Az Intézet főigazgatóját a miniszter nevezi ki legfeljebb 5 évre.
(3) A  főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti. A  főigazgató-helyetteseket legfeljebb 5 évre 
a  miniszter nevezi ki és menti fel. A  főigazgató-helyettesek felett az  egyéb munkáltatói jogokat a  főigazgató 
gyakorolja.”

3. §  Az R. 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Intézet
a) ellátja a  magyar nemzet nagyjai emlékének megőrzésével, a  Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával 
kapcsolatos feladatokat,
b) megállapodásban rögzített feltételek alapján elláthatja a  miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján 
kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, programok pályázati és más úton történő felhasználásának előkészítésével, 
lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
c) megállapodásban rögzített feltételek alapján közreműködhet az  Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 
2012.  évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. 
(XII.  29.) Korm. határozat szerinti temető rekonstrukciós program megvalósítását szolgáló költségvetési forrás 
pályázati úton történő felhasználásának előkészítésében, lebonyolításában és ellenőrzésében.”

4. §  Az R. 4. § (3) bekezdésében az „elnöke” szövegrész helyébe a „főigazgatója” szöveg lép.

2. A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A főigazgatót munkájában a főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyettest a miniszter nevezi ki és menti 
fel. A főigazgató-helyettes felett az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.”

3. Záró rendelkezések

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

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

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelete
az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ez  a  rendelet – a  különleges jogrend idején kiadható jogszabály kivételével – a  Kormány által előterjesztendő 
Alaptörvény elfogadására vagy az  Alaptörvény módosítására irányuló javaslat, törvényjavaslat, valamint 
kormányrendelet és miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: előterjesztés) tervezetének előzetes és utólagos 
hatásvizsgálatára vonatkozó követelményeket határozza meg.

 (2) Az e rendeletben foglaltakat a Kormány normatív határozata tekintetében is alkalmazni kell.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. előzetes hatásvizsgálat összefoglalója: az  előzetes hatásvizsgálat eredményeit röviden és áttekinthetően 

megjelenítő összefoglaló;
2. hatásvizsgálat: olyan információgyűjtő-elemző folyamat, amelynek elsődleges célja a  szabályozás 

hatékonyságának növelése, mely magában foglalja a szabályozás várható következményeinek a szabályozás 
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességben és releváns időtávon történő megvizsgálását, majd 
az eredményeknek a megalapozott döntéshozatal elősegítése érdekében történő összegzését;

3. hatásvizsgálati lap: az 1. mellékletben meghatározott információkat tartalmazó űrlap;
4. szabályozás: az 1. § szerinti jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben foglalt intézkedés;
5. szabályozás előkészítője: a szabályozás előkészítéséért felelős, feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter.

 (2) Az 1. mellékletben meghatározott hatásvizsgálati lapot a miniszteri rendelet tervezetére is alkalmazni kell.

2. Az előzetes hatásvizsgálat

3. §  Az előzetes hatásvizsgálat során
a) a  legnagyobb hasznossággal járó hatásvizsgálatot, az  adott szabályozás függvényében a  döntési helyzet 

megalapozásában legnagyobb szerepet játszó közvetett és közvetlen hatások elemzését kell elvégezni;
b) a szabályozás pozitív és negatív hatásait is fel kell tárni;
c) a számszerűsíthető előnyöket és hátrányokat számszerűsíteni kell, majd ilyen formában kell elemezni;
d) egy előzetes hatásvizsgálaton belül egységes módszertani elvrendszert kell alkalmazni;
e) a szabályozás várható hatásait az adott szabályozás tekintetében releváns időintervallumban kell vizsgálni;
f ) több döntési változat esetén valamennyi változat tekintetében fel kell mérni a  várható előnyöket és 

hátrányokat.

4. § (1) Az  előzetes hatásvizsgálat részleteinek megtervezése érdekében a  szabályozási igény felmerülését követően 
–  a  szabályozás megalkotására vonatkozó kormányzati szándék esetén – a  szabályozás előkészítője megvizsgálja 
a szabályozás célját és felméri a szabályozás várható tartalmi elemeit.

 (2) A  szabályozás előkészítője kiválasztja azokat a  jelentős következményekkel járó, érdemi szabályozási elemeket, 
amelyek következményeinek elemzésére kiterjed az előzetes hatásvizsgálat és kiválasztja a vizsgálandó hatásokat.

 (3) A  szabályozás előkészítője értékeli a  szabályozás elmaradásának várható következményeit, a  szabályozás 
elmaradása esetén jelentkező költségvetési hatásokat.

 (4) Az  előzetes hatásvizsgálat során valamennyi releváns időtáv figyelembevételével a  hatásvizsgálati lapon rögzíteni 
kell a szabályozás közvetett és közvetlen hatásait.
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5. §  Az előzetes hatásvizsgálat adatait és az előzetes hatásvizsgálat során feltárt eredményeket a hatásvizsgálati lapon 
szükséges rögzíteni.

3. Az utólagos hatásvizsgálat

6. §  Az  előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó 3.  § a)–e)  pontjában és 4.  § (2)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
az utólagos hatásvizsgálatra is alkalmazni kell.

4. A hatásvizsgálat szervezése

7. § (1) A  hatásvizsgálati lap kitöltéséért és az  előzetes hatásvizsgálat összefoglalójának elkészítéséért a  szabályozás 
előkészítője a felelős.

 (2) Ha az egyeztetési folyamat során a szabályozás tartalmának módosítására kerül sor, a várható hatások felmérése és 
a hatásvizsgálat új eredményeinek hatásvizsgálati lapon történő rögzítése ismételten szükséges.

 (3) A  szabályozás előkészítője mellett a  feladatkörében érintett más miniszter a  szabályozás előkészítője és 
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatását követően 
saját hatásvizsgálatot készíthet, amelynek eredményéről a szabályozás előkészítőjét és a minisztert tájékoztatni kell.

8. § (1) A szabályozás előkészítője
a) gondoskodik az általa vezetett szerven belül a hatásvizsgálati kapcsolattartásáért felelős szervezeti egység, 

személy kijelöléséről és a hatásvizsgálat szervezéséről;
b) írásban tájékoztatja a minisztert a hatásvizsgálati kapcsolattartó személyéről;
c) elkészíti és megküldi a  miniszter részére a  tárgyévet követő év február 15-éig az  általa vezetett szerv 

hatásvizsgálati tevékenységéről szóló írásbeli beszámolót (a továbbiakban: hatásvizsgálati beszámoló).
 (2) A szabályozás előkészítője által kijelölt hatásvizsgálati kapcsolattartók

a) a szabályozás előkészítője által vezetett szerv hatásvizsgálati tevékenységével kapcsolatos szakmai kérdések;
b) a hatásvizsgálati lap kitöltésével összefüggő gyakorlati kérdések és
c) a hatásvizsgálati tevékenység fejlesztésével kapcsolatos javaslatok
megvitatása érdekében eseti jelleggel értekezletet tartanak, amelynek összehívását a  miniszter által kijelölt 
minisztériumi hatásvizsgálati kapcsolattartó kezdeményezi.

 (3) A hatásvizsgálati beszámoló tartalmazza
a) az elvégzett előzetes és utólagos hatásvizsgálatok számát;
b) a hatásvizsgálatok elkészítésére vonatkozó átlagos időtartamot;
c) a hatásvizsgálatok elkészítésére, felhasználására, hasznosulására vonatkozó gyakorlati tapasztalatokat és
d) a hatásvizsgálati tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.

 (4) A miniszter – a hatásvizsgálati beszámolók figyelembevételével – minden év március 31-éig tájékoztatja a Kormányt 
a hatásvizsgálati tevékenységgel összefüggő gyakorlati tapasztalatokról.

 (5) A miniszter a Kormány számára a hatásvizsgálatok során feltárt eredményekről eseti jelleggel jelentést készít.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

10. §  Az  előterjesztések tervezetének előzetes és utólagos hatásvizsgálata során – a  szabályozás előkészítője döntése 
alapján – a 2016. évben az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet 1. melléklete is 
alkalmazható.

11. §  Hatályát veszti az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet.

12. §  Hatályát veszti a 10. §.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 12/2016. (IV. 29.) MVM rendelethez

Hatásvizsgálati lap

Előterjesztés, tervezet címe:

I. Költségvetési hatások:

II. Adminisztratív terhek:

III. Egyéb hatások:

Budapest, .......... év ............................. hónap ........... nap

Készítette:     Látta:     Jóváhagyta:

A miniszterelnök kabinetfőnökének 3/2016. (IV. 29.) MK rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 19a.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) a központi költségvetés Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében módosított előirányzatként megállapított 

fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a költségvetési évet megelőző évekre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvényben az  a)  pont 

szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei 
költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti költségvetési fejezetben a  költségvetési év során megállapított új fejezeti 
kezelésű előirányzatokra [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok]

terjed ki.

II. FEJEZET
FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. § (1) Az  egyes előirányzatoknak az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdése szerinti 
felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
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 (2) Az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatások esetében 
az 1. melléklet
a) 6. és 8. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
b) 8. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
c) 8. sora alapján a  2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott 

támogatás,
d) 6–8. sora alapján az SA.34770 (2012/N-2) bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatás nyújtható.

 (3) A  miniszterelnök kabinetfőnökének felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges nyomdai 
tevékenységet a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. végzi.

III. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

2. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

3. §  E fejezet alkalmazásában
a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 
1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

c) közszolgáltatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSZ) 106.  cikk 
(2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

d) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerint meghatározott fogalom.

4. § (1) A  támogató az  állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a  kedvezményezettet a  nyújtott támogatás 
támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 5–7. § szerinti támogatási kategóriáról és annak szabályairól.

 (2) A  kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

3. A csekély összegű (de minimis) támogatás

5. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, 
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi 
eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely „B” hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb 
helyzetben van.

 (5) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (6) A  támogatás a  csekély összegű közszolgáltatási támogatással az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107.  és  108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 360/2012/EU 
bizottsági rendelet) meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
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rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az  (1) bekezdésben meghatározott felső határig 
halmozható.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (8) A kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

4. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

6. § (1) Az  egy vállalkozás részére odaítélt, a  360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű 
közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában, a  továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma 
nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (2) Nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amely a  támogatást a  360/2012/EU bizottsági rendelet 1.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha 
az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

 (4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, 
hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

 (5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt 
megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell 
figyelembe venni.

 (6) A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás kedvezményezettjének a (3)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 
alkalmas módon nyilatkoznia kell a  részére a  támogatás odaítélésének évében és az  azt megelőző két pénzügyi 
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

7. § (1) A  közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím vonatkozásában, a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

 (2) A  támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a  versenyt, amely mindenképpen szükséges a  feladat hatékony 
ellátásához.

 (3) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, ide értve az  ésszerű nyereséget is. A  támogatás mértékét a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikke 
szerint kell megállapítani.

 (4) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem 
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és 
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

 (5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

6. Kulturális célú támogatás

8. §  Kulturális célú támogatás az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) sz. határozatának megfelelően, az Atr. 27. §-ában 
meghatározott szabályok szerint nyújtható.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

10. §  E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

11. §  Ez a rendelet
a) az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 

18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) az  EUMSZ 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára 

nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

c) az  EUMSZ 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott 
egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való 
alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d) az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

12. §  Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2015. (XII. 16.) MK rendelet.

  Rogán Antal s. k.,
  miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet a 3/2016. (IV. 29.) MK rendelethez

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 2016. évi fejezeti kezelésű költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

  A B C D E F G H I J K L M N O

1
Áht.  

azonosító
Cím- 
név

Alcím- 
név

Jogcím- 
csoport 

név

Jogcím 
név

Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás 

biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték Kezelő szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete

2 355895 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok                    

3 296646    
20/1/1 

Kormányfői 
protokoll

Az előirányzat a miniszterelnök 
és a miniszterelnök helyett, 
az ő nevében eljáró személy 
körüli, valamint a Kormányfő 
házastársához kapcsolódó 
protokoll-feladatok 
ellátására használható fel. Az 
előirányzat fedezi a külföldi 
és a belföldi kormányfői 
protokoll-látogatásokhoz, 
valamint a miniszterelnök 
és a miniszterelnök helyett, 
az ő nevében eljáró személy 
részvételével lebonyolított 
rendezvényekhez, valamint 
a Kormányfő házastársához 
kapcsolódó személyi, valamint az 
egyéb dologi jellegű kiadásokat.

központi költségvetési 
szerv, gazdasági társa-
ság, egyéni vállalkozó

– –

egyösszegű 
kifizetéssel, rész-
letekben törté-
nő kifizetéssel, 
előirányzat-át-

csoportosítással

– – – – –
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4 331340    

20/1/2 
Kormányzati 

kommunikáció-
val kapcsolatos 

feladatok

Az előirányzat tartalmazza a mi-
niszterelnökhöz és a Kormányhoz 
kapcsolódó egységes lakossági 
kommunikációs feladatok fede-
zeteit.

központi költségve-
tési szerv, gazdasági 

társaság
– –

egyösszegű 
kifizetéssel, rész-
letekben törté-
nő kifizetéssel, 
előirányzat-át-

csoportosítással

– – – – –

5 334717    
20/1/3 Konzultá-

ciók kiadásai

Az előirányzat tartalmazza a Kor-
mány és a lakosság közötti kon-
zultációk, valamint a konzultáció-
hoz kapcsolódó kommunikációk 
kiadásainak fedezetét.

központi költségve-
tési szerv, gazdasági 

társaság
– –

egyösszegű 
kifizetéssel, rész-
letekben törté-
nő kifizetéssel, 
előirányzat-át-

csoportosítással

– – – – –

6 351495    

20/1/4 A Magyar 
Foundation of 
North America 

támogatása

Az előirányzat célja a „Magyar 
Foundation of North America” 
projektjeinek és működésének 
támogatása. A költségvetési 
támogatás a támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett 
vagy megvalósult tevékenységre 
is nyújtható.

Magyar Foundation of 
North America

törvény, kor-
mányrende-
let, egyedi 

döntés, 
közigazga-

tási hatósági 
határozat, 
hatósági 

szerződés, 
támogatói 

okirat, 
támogatási 
szerződés 

alapján

igen

egyösszegű kifi-
zetéssel, részle-
tekben történő 

kifizetéssel

támogatási 
szerződés 

szerint

Ávr. 84. §  
(2) bekez-

dés alapján 
– – –
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7 347662    

20/1/5 
Batthyány 

Lajos Alapítvány 
működéséhez 
és feladatainak 

ellátásához 
szükséges 

hozzájárulás

Az előirányzat célja a Batthyány 
Lajos Alapítvány támogatása. 
A költségvetési támogatás az 
Alapítvány projektjeinek és mű-
ködésének a támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett, 
vagy megvalósult tevékenységére 
is nyújtható.

Batthyány Lajos  
Alapítvány

törvény, kor-
mányrende-
let, egyedi 

döntés, 
közigazga-

tási hatósági 
határozat, 
hatósági 

szerződés, 
támogatói 

okirat, 
támogatási 
szerződés 

alapján

igen

egyösszegű kifi-
zetéssel, részle-
tekben történő 

kifizetéssel

támogatási 
szerződés 

szerint

Ávr.  
84. §  

(2) bekez-
dés alapján 

– – –

8 355951    
20/1/6 Fejezeti 
általános tar-

talék

Az előirányzat az esetlegesen fel-
merülő, előre nem tervezhető év 
közbeni kiadások finanszírozására 
nyújt fedezetet. A Fejezeti általá-
nos tartalék a minisztériumhoz, 
valamint a miniszter személyéhez 
kötődő egyéb rendezvényekre 
és az ehhez kapcsolódó kommu-
nikációs feladatokra, a központi 
forrásokból nem finanszírozott 
fejezeti feladatokhoz szükséges, 
év közben jelentkező többletfel-
adatok kiadásaira használható 
fel. A költségvetési támogatás a 
támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvaló-
sult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi 
személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, 
költségvetési szerv, 

gazdálkodó szervezet, 
gazdasági szervezet, 
civil szervezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzat által 

fenntartott intézmény, 
bevett egyház, egyházi 

jogi személy, közala-
pítvány

– –

egyösszegű kifi-
zetéssel, részle-
tekben történő 

kifizetéssel

– – – – –
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A földművelésügyi miniszter 30/2016. (IV. 29.) FM rendelete
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének 
feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. általános csekély összegű rendelet: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 

a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet;

 2. beruházás: a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3.  § (4)  bekezdés 
7. pontjában meghatározott tevékenység;

 3. civil szervezet: az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet;

 4. családi gazdaság: a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
(a továbbiakban: 2013. évi CXXII. törvény) 5. § 4. pontjában meghatározott üzem;

 5. egyház: a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Mellékletében felsorolt magyarországi egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek;

 6. egy és ugyanazon vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

 7. egyedi támogatási kérelem: az  agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címzett, 
pontos szakmai tartalmat és részletes költségvetést tartalmazó támogatási kérelem;

 8. fejlesztendő járások: a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben 
[a továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett járásokon 
belül azok a  legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az  ország kumulált 
lakónépességének 15%-a él;

 9. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;
10. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;
11. gazdaság: a  termőföld, az  állatállomány, továbbá a  mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó 

kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;
12. helyi önkormányzatok társulása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

alapján létrejött önkormányzati társulás;
13. helyi vállalkozó: a  fejlesztés helyszínéül szolgáló településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező 

vállalkozó;
14. igényvezérelt közlekedési rendszer: olyan közlekedési rendszer, ahol a  menetrendet vagy a  közlekedési 

útvonalat vagy mindkét jellemzőt az utasok aktuális utazási igényei szerint határozzák meg;
15. kedvezményezett járások: a  290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően azok a  járások, 

amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga;
16. képzés: az  a  tevékenység, amelynek során az  elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása segítségével 

kifejlesztik az adott területen szükséges jártasságokat, készségeket és képességeket;
17. készlet: a számviteli törvény 28. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eszközök;
18. kis értékű eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint számított tárgyi eszköz;
19. komplex programmal fejlesztendő járások: a  290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 

a  kedvezményezett járásokon belül azok a  legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, 
amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él;
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20. megújuló energiaforrás: a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3.  § 45.  pontja szerinti 
energiaforrás;

21. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű 
rendelet) szerinti támogatás;

22. mezőgazdasági tevékenység: a  gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének 
létrehozásáról és a  3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I.  melléklete szerinti – az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16.  § (3)  bekezdés 
d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba 
tartozó tevékenység;

23. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a  mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó 
gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a  gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó 
bevételeknek, valamint az  egységes területalapú támogatás, a  költségek fedezetére és a  fejlesztési célra 
folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részének és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított 
támogatásoknak az együttes összege;

24. mezőgazdasági végzettség: az  iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül megszerezhető, az  e  rendelet 
alapján közzétett pályázati felhívásban meghatározott mezőgazdasági végzettség;

25. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más 
helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

26. nem önálló tevékenységből származó jövedelem: a nem önálló tevékenységből származó bevételből a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25–27. §-a szerint kiszámolt jövedelem;

27. ökológiai gazdálkodás: az  ökológiai termelésről és az  ökológiai termékek címkézéséről és a  2092/91/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában 
meghatározott tevékenység;

28. önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az  önkormányzatok által alapított 
– a pályázati eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelősségű – közösség;

29. összes bevétel: a számviteli törvény 72–75. §-a és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 16.  § (1)–(4)  bekezdése, a  17.  § (1) és (2)  bekezdése, valamint a  2. számú melléklet I. fejezet 
1., 2., 4., 5., 6., 9., 10.  pontja, valamint az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
16. melléklet 1. fejezet 14. pontja szerint meghatározott bevételek;

30. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás 
alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési 
szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

31. Standard Termelési Érték: az  ágazat kibocsátását termelői áron hektárra vagy számosállatra vetítve 
kifejező mutató, amely a  termelési érték és a  közvetlen támogatások (továbbá az  általános forgalmi adó 
és egyéb termékadó) különbsége, a  tevékenységi irány meghatározásánál figyelembe veszi az  egyéb 
jövedelemtermelő tevékenység értékét is, és az üzemméretet közvetlenül euróban fejezi ki;

32. számosállat: az  állatállomány nagyságát összefoglalóan kifejező egyenértékszám, amely a  különféle 
állatfajok eltérő korú és ivarú állatainak összeadására szolgál, egy számosállat 500 kg élősúlyú állatot vagy 
állatcsoportot jelent;

33. számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylatok;
34. tanya: a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.  § 25.  pontja szerinti 

földrészlet;
35. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a  lakó- és 

gazdasági épületekkel beépített tanya és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi 
számú földrészleten található), a  település közigazgatási területén lévő, vagy – a  közigazgatási egységtől 
függetlenül – a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, és amelynek gazdálkodási 
funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

36. tanyagondnoki szolgálat: a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
60. § (3) bekezdésében meghatározott, működési engedéllyel rendelkező szolgálat;
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37. tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatás: tanyasi idegenforgalommal illetve vendéglátással is 
foglalkozó térségben a  tanyasi turisztikai szolgáltatók számára szakmai segítő, koordináló tevékenységek 
nyújtása;

38. tanyasi közösségi ház: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a  lakosság 
önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok 
társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a  célra alkalmassá tett és 
üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, egy tanyás térség külterületén található intézmény vagy 
egyéb jogállású létesítmény (helyiségegyüttes, épület);

39. tanyasi szolgáltatás: a tanyán igénybe vett vendéglátói, illetve idegenforgalmi szolgáltatás;
40. tanyasi termék: a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termék;
41. tanyasi termék feldolgozása: a tanyasi termék első eladásához szükséges, gazdaságon belül történő előkészítő 

tevékenység;
42. tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, 
Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása;

43. tájfajta: a  regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és 
génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái;

44. tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;
45. társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település: a  kedvezményezett 

települések besorolásáról és a  besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] 1. § e) pontjában meghatározott település;

46. jelentős munkanélküliséggel sújtott település: a  105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1.  § a)  pontjában 
meghatározott település;

47. védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta: a  védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és 
a  veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM  együttes 
rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták;

48. végső kedvezményezett: az a természetes vagy jogi személy, akinél vagy amelynél a  támogatásból származó 
gazdasági előny ténylegesen jelentkezik.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás.
 (2) Támogatás vehető igénybe

a) a  tanyák, valamint a  tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez 
(a továbbiakban: 1. célterület),

b) a  tanyák és a  tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a  tanyagazdaságok indításához és 
fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület),

c) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint 
lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre (a továbbiakban: 3. célterület),

d) az  országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz 
(a továbbiakban: 4. célterület).

 (3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
a) tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése;
b) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbi alcélok szerint:

ba) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése gépjárműbeszerzés kivételével,
bb) tanyasi gazdálkodók oktatása, képzése,
bc) tanyasi közösségi ház kialakítása,
bd) tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése,
be) igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztése,
bf ) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása,
bg) esélyegyenlőségi programok szervezése tanyasi lakosok számára, valamint
bh) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára;

c) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése;



4848 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 60. szám 

d) tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a  biztonságot fokozó 
kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;

e) szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi 
buszmegállóban.

 (4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
a) 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére 

irányuló pályázati projekt esetében:
aa) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,
ab) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
ac) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
ad) karám, kerítés létesítése, felújítása,
ae) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
af ) állatállomány kialakítása,
ag) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
ah) tanyagazdaságok energetikai megújítása (villamos energia fejlesztések kivételével),valamint
ai) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a  biztonságot fokozó 

kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;
b) 1–5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

ba) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,
bb) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
bc) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
bd) karám, kerítés létesítése, felújítása,
be) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
bf ) állatállomány kialakítása, bővítése,
bg) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
bh) tanyagazdaságok energetikai megújítása (villamos energia fejlesztések kivételével), valamint
bi) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a  biztonságot fokozó 

kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;
c) 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

ca) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,
cb) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
cc) állatállomány kialakítása, bővítése, valamint
cd) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a  biztonságot fokozó 

kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.
 (5) A 3. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó 
fejlesztések kivételével;

b) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a  biztonságot fokozó kommunikációs 
eszközök beszerzése, telepítése.

 (6) A  4. célterület keretében egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető támogatás zártkerti fekvésű 
földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi termelés 
keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre.

 (7) A (4) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű rendelet hatálya alá 
tartozó csekély összegű támogatásnak minősül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Az 1. célterületre irányuló fejlesztés esetén támogatás igénybevételére jogosultak:
a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található 

települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, önkormányzat által alapított, a  tanyás térség 
településein székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező 
és ott működő civil szervezetek, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek,

b) a  2.  § (3)  bekezdés b)  pont ba), bb), bc), bd), be), bg), valamint bh)  alpontjában meghatározott célokra 
irányuló fejlesztés esetén a  tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben 
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található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel 
rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek,

c) a 2. § (3) bekezdés b) pont bf ) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben 
működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek,

d) a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található 
települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, tanyás térségben található helyi önkormányzati 
társulások, a tanyás térség megyei önkormányzatai, valamint a tanyás térségben működő civil szervezetek,

e) a 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található 
települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, a tanyás térségben található helyi önkormányzati 
társulások, egyházak, a  tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, 
a  tanyás térségben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil 
szervezetek,

f ) a 2. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található 
települési önkormányzatok.

 (2) A  2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az  a  magánszemély, őstermelő vagy egyéni 
vállalkozó jogosult,
a) aki tanyás települések valamelyikén 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen – az  ingatlan-

nyilvántartás szerint – a saját, a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság 
valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a  lakóhelyével azonos településhez 
tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él,

b) akinek a  2.  § (4)  bekezdés c)  pontjában meghatározott fejlesztés esetén a  2012., 2013. és 2014. évi összes 
bevételének, valamint a  2012., 2013. és 2014. évben nem önálló tevékenységből származó jövedelmének 
összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a  2012., 2013. 
és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a  nettó 
nyolcmillió forintot.

 (3) A  3. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az  a  magánszemély jogosult, aki a  tanyás 
térségben található települések valamelyikén 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-
nyilvántartás szerint – a  saját, a  házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a  családi gazdaság 
valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a  lakóhelyével azonos településhez tartozó 
tanyán mint tartózkodási helyén él.

 (4) A 2. és a 3. célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztés tárgyát 
képező ingatlan tulajdoni lapján nem szerepelhet végrehajtási jog bejegyzés.

 (5) A  4. célterületre irányuló fejlesztés esetén egyedi támogatási kérelem benyújtására Magyarország területén lévő 
önkormányzat jogosult.

 (6) A 4. célterület vonatkozásában
a) a  biológiai alapot és a  szaktudást – számviteli bizonylattal alátámasztva – olyan bejegyzett szervezettől 

kell beszerezni, amely őshonos vagy tájfajta növény megőrzésével vagy termesztésével, értékesítésével 
foglalkozik,

b) a  támogatás eredményeként keletkező végtermékeket a  végső kedvezményezettek nem értékesíthetik, 
azokat kizárólag saját felhasználásra hasznosíthatják.

 (7) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy
a) az  1–3. célterület esetében a  pályázó legkésőbb a  pályázat, a  4. célterület esetében az  egyedi támogatási 

kérelmet benyújtó ügyfél legkésőbb a  kérelem benyújtásáig a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 
szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget 
tegyen vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(a továbbiakban: MVH) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) a  pályázó, valamint az  egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél megfelel az  államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

c) a  2. célterület esetében a  pályázó megfelel a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A.  §-ában meghatározott 
feltételeknek,

d) a  2. célterület esetében a  pályázó a  pályázat benyújtását megelőző kettő és a  folyamatban lévő üzleti 
évben kapott valamennyi, az  általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű 
támogatás euróban kifejezett összegéről, a  támogatóról, a  támogatási vagy egyéb szerződés számáról 



4850 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 60. szám 

és a  támogatástartalomról szóló határozat számáról, továbbá aki más vállalkozással egy és ugyanazon 
vállalkozásnak tekinthető, úgy azon vállalkozások adatairól, valamint a  naptári évtől eltérő üzleti év 
alkalmazása esetén az  általa alkalmazott üzleti évről, illetve a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A.  §-ban 
foglaltakról nyilatkozzon.

4. § (1) Az  1–3. célterület esetében támogatás igénybevételére az  a  3.  § (1)–(4) és (7)  bekezdésében foglalt feltételeknek 
megfelelő pályázó jogosult,
a) akinek az  esetében a  pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és 

hitelesek, valamint nyilatkozik arról, hogy az  adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg 
mikor és hol nyújtott be,

b) aki nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt 
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

c) akinek a saját forrás rendelkezésére áll,
d) aki megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány 

az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,
e) akinek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a  költségvetési támogatás 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
f ) aki nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
g) aki a hatósági szerződés megkötésekor rendelkezik a  támogatott tevékenység megvalósításához szükséges 

hatósági engedélyekkel, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött,
h) aki a  hatósági szerződés megkötésekor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha 

az  adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a  vonatkozó döntés 
hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

i) akinek a hatósági szerződés megkötésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt 
jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

j) aki a hatósági szerződés megkötésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével 
összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a  helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 
1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll 
adósságrendezési eljárás alatt,

k) aki a  támogatás tárgyának, a  támogatás összegének, a  fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának 
nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

l) aki az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a  továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény) alapján a  pályázatában, valamint a  hatósági szerződésben 
feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához 
hozzájárul,

m) aki nyilatkozik arról, hogy a  támogató által előírt biztosítékokat a  költségvetési támogatás folyósítását 
megelőzően rendelkezésre bocsátja, és

n) aki az a)–m) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.
 (2) A 2. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének – az (1) bekezdésben foglaltakon 

túl – további feltétele, hogy a pályázó
a) megfeleljen a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglalt követelményeknek,
b) a 2. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a pályázó 2012., 2013. és 2014. évi összes 

bevételének, valamint a  2012., 2013. és 2014. évben nem önálló tevékenységből származó jövedelmének 
összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a  2012., 2013. 
és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a  nettó 
nyolcmillió forintot, és

c) amennyiben az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az  Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Vidékfejlesztési Programból egyösszegű átalánytámogatásban 
részesül, úgy a  Tanyafejlesztési Program keretében olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek nem 
szerepelnek a Vidékfejlesztési Program pályázatához csatolt üzleti tervben, és erről a pályázatában nyilatkozik;

d) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére 
kötelező határozatában foglalt feltételeknek.

 (3) A  4. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a  támogatás igénybevételére az  a  3.  § (5)–(7)  bekezdésében 
foglalt feltételeknek megfelelő ügyfél jogosult,
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a) akinek az  esetében a  támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 
valósak és hitelesek, valamint nyilatkozik arról, hogy az  adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy 
egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,

b) aki nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt 
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

c) akinek a saját forrás rendelkezésére áll,
d) aki megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány 

az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,
e) akinek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a  költségvetési támogatás 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
f ) aki nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
g) aki a támogatási szerződés megkötésekor rendelkezik támogatott tevékenység megvalósításához szükséges 

hatósági engedélyekkel, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött,
h) aki a  támogatási szerződés megkötésekor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, 

ha az  adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a  vonatkozó döntés 
hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

i) akinek a  támogatási szerződés megkötésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele 
miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

j) aki a támogatási szerződés megkötésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével 
összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy az 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem 
áll adósságrendezési eljárás alatt,

k) aki a  támogatás tárgyának, a  támogatás összegének, a  fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának 
nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

l) aki a 2011. évi CXII. törvény alapján az egyedi támogatási kérelmében, valamint a támogatási szerződésben 
feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához 
hozzájárul,

m) aki nyilatkozik arról, hogy a  támogató által előírt biztosítékokat a  költségvetési támogatás folyósítását 
megelőzően rendelkezésre bocsátja, és

n) aki az a)–m) pontban foglaltakról az egyedi támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

5. §  A 4.  §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az  a  pályázó vagy egyedi 
támogatási kérelmet benyújtó ügyfél, aki a  pályázat vagy az  egyedi támogatási kérelem benyújtását megelőző 
három naptári éven belül az  államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült, és az  elnyert 
támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a  szerződésben foglalt kötelezettségét nem 
teljesítette, kivéve az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1) A  támogatás forrása Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 1.  mellékletének 
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 
5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljai részére megállapított keretösszeg.

 (2) A  2. célterületre igénybe vehető támogatás összegét a  pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján 
érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

 (3) Az 1–3. célterület egyes céljaira igénybe vehető támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg a pályázati 
felhívásban közzétett mértéket.

 (4) A 4. célterület céljaira igénybe vehető támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg a felhívásban közzétett 
mértéket.

 (5) Az igényelhető támogatás mértéke
a) az  1. célterület esetében az  összes jogosult, elszámolható költség – a  támogatási keret lekötésének 

mértékétől vagy a  pályázó által az  előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – 
a  2.  §  (3)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjában meghatározott célok esetében legfeljebb 90%-a, 
a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott cél esetében legfeljebb 100%-a,
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b) a 2. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől 
vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – a pályázat benyújtásának 
időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a  pályázat benyújtásának 
időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb 
a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre 
álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg,

c) a 3. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől 
vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a,

d) a 4. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 100%-a.
 (6) A  támogatás csak abban az  esetben igényelhető az  általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is 

tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a  pályázónak vagy az  egyedi támogatási kérelmet benyújtónak 
a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat és az egyedi támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) Az 1–3. célterületek esetében
a) a  célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívások készülnek, amelyeket a  miniszter jóváhagyását 

követően, a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és 
a Herman Ottó Intézet a saját honlapján e rendelet hatálybalépését követő harminc naptári napon belül tesz 
közzé,

b) a  pályázatokat az  elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon a  pályázati felhívásban megadott 
határidőig és módon – az abban előírt tartalommal és mellékletekkel – a Herman Ottó Intézethez egy eredeti 
és egy másolati példányban kell benyújtani,

c) egy pályázó a 2. és 3. célterület vonatkozásában kizárólag egy pályázatot nyújthat be, míg az 1. célterületen 
belül alcélonként egy pályázat nyújtható be,

d) az 1. célterület kivételével egy tanya fejlesztésére csak egy pályázat nyújtható be, valamint
e) a Herman Ottó Intézet a formai szempontból hiányosan benyújtott pályázat esetén – a pályázati felhívásban 

meghatározott hiánypótoltatható mellékletek tekintetében – a pályázat beérkezését követő harminc naptári 
napon belül, a  hiányok megjelölésével, egy alkalommal, öt naptári nap határidő kitűzésével hiánypótlásra 
szólítja fel a  pályázót és egyben figyelmezteti, hogy ha a  pályázatot a  kitűzött határidőn belül nem vagy 
ismételten hiányosan nyújtja be, az elutasításra kerül.

 (2) A 4. célterület esetében
a) az egyedi támogatási kérelmet papír alapon egy eredeti példányban, postai úton, e rendelet hatálybalépését 

követő hatvan napon belül (postai bélyegző dátuma) kell benyújtani a minisztériumhoz,
b) egy településről egy egyedi támogatási kérelem nyújtható be,
c) felhívás készül, amelyet a miniszter jóváhagyását követően, a minisztérium a kormányzati portálon e rendelet 

hatálybalépését követő harminc naptári napon belül tesz közzé.

6. A pályázat és az egyedi támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A  miniszter a  pályázatokra, valamint az  egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó döntésének előkészítése 
érdekében véleményezési jogosultsággal rendelkező, szakértőkből álló Bíráló Bizottságot hoz létre. A  Bíráló 
Bizottság tagjait a miniszter kéri fel. A Bíráló Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg.

 (2) A pályázatok értékelését
a) az 1. célterület esetében az 1. mellékletben,
b) a  2. célterület keretében benyújtott, 0 STÉ, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázat 

esetében a 2. mellékletben,
c) a  2. célterület keretében benyújtott, 1 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázat esetében 

a 3. mellékletben,
d) a 3. célterület esetében a 4. mellékletben
meghatározott pontozási rendszer szerint a Herman Ottó Intézet végzi, amely az értékeléséről tájékoztatja a Bíráló 
Bizottságot,
e) a  4. célterület esetében az  5.  mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerint a  minisztérium végzi, 

amely az értékeléséről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.
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 (3) A Herman Ottó Intézet a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése 
érdekében a pályázatok beérkezését követő tizenöt naptári napon belül az MVH részére továbbítja a pályázó alábbi 
adatait:
a) a pályázó neve, születési neve,
b) a pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) a pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,
d) a pályázó ügyfél-azonosítója, valamint
e) a  pályázó által tett, az  egy és ugyanazon vállalkozás minőségre és az  alkalmazott üzleti évre vonatkozó 

nyilatkozat adatait.
 (4) Az  MVH – a  pályázó hozzájárulása alapján – a  pályázó és a  vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 

vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretről 
–  a  (3)  bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított öt naptári napon belül – tájékoztatja a  Herman Ottó 
Intézetet.

 (5) A  Bíráló Bizottság – a  Herman Ottó Intézet, illetve a  minisztérium (2)  bekezdés szerinti értékelése alapján – 
a pályázatok között rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

 (6) A  támogatásra vonatkozó döntést a  Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a  miniszter hozza meg, és 
döntéséről értesíti a Herman Ottó Intézetet.

 (7) A  pályázatokat, valamint az  egyedi támogatási kérelmeket a  benyújtási határidő utolsó napját követő kilencven 
naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére 
is vonatkozhat. Az  igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – 
a  pályázónak, illetve az  egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfélnek lehetősége van a  pályázati tartalmat, 
valamint az  egyedi támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalmat az  igényelt és az  odaítélt támogatás 
különbségének összegével csökkenteni.

 (8) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül – pályázat esetében a Herman Ottó 
Intézet, egyedi támogatási kérelem esetében a miniszter írásban értesíti az érintett ügyfeleket.

 (9) A nyertes pályázók, valamint az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyfelek névsorát, 
az  elnyert támogatás összegét és célterületének megnevezését a  miniszter a  kormányzati portálon – pályázat 
esetében a Herman Ottó Intézet a saját honlapján is – a döntést követő tíz naptári napon belül közzéteszi, és ezzel 
egyidejűleg értesítést küld az MVH részére az alábbi adattartalommal:
a) a támogatásban részesülő ügyfél neve, születési neve,
b) a támogatásban részesülő ügyfél lakóhelye vagy székhelye,
c) a támogatásban részesülő ügyfél adószáma, vagy adóazonosító jele,
d) a támogatásban részesülő ügyfél ügyfél-azonosítója,
e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
f ) a  támogatásban részesülő ügyfél részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban 

meghatározott összege,
g) a támogatási döntésszám,
h) a támogatási döntés meghozatalának időpontja,
i) a  támogatásban részesülő ügyfél nyilatkozata szerint kapott valamennyi, az  általános csekély összegű 

rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összege.

9. § (1) A  támogatási döntésről szóló értesítés pályázó által történő kézhezvételét követő harminc naptári napon 
belül a  miniszter az  1–3. célterület esetében a  nyertes pályázóval hatósági szerződést, a  4. célterület esetében 
az  egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyféllel támogatási szerződést köt, amelyben 
meghatározza a  támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A  szerződéskötésre 
vonatkozó határidő a  nyertes pályázó vagy a  támogatásban részesülő ügyfél kérelme alapján egy alkalommal, 
legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

 (2) A nyertes pályázó a pályázatban, az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyfél az egyedi 
támogatási kérelmében foglaltak megvalósítására vonatkozó tartalmat a  hatósági vagy támogatási szerződés 
megkötését követően – pályázat esetében a Herman Ottó Intézet felé történő bejelentési kötelezettsége mellett – 
legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja. A módosításra vonatkozó bejelentést 
az azt kiváltó okról történő tudomásszerzéstől számított nyolc naptári napon belül lehet megtenni.
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 (3) A pályázati felhívásban előírt feltételeket, és a pályázatnak, valamint az egyedi támogatási kérelemnek a támogatási 
döntés alapján elfogadott részét a  hatósági, valamint a  támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási 
határidőn belül, de legkésőbb 2017. április 30-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg

10. § (1) A megítélt támogatás legfeljebb 75%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg 
nyújtható.

 (2) Az  elnyert támogatás előleg feletti része csak az  előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a  fejlesztés 
megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.

 (3) Ha a  támogatásra jogosult ügyfél a  támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg a  teljes támogatási tartalmat 
megvalósította, akkor lehetősége van a  támogatási előleggel történő elszámolás során a  teljes támogatási 
összeggel is egyidejűleg elszámolni.

 (4) Előlegfizetés esetén az  1–3. célterület esetében a  Herman Ottó Intézet előlegfizetési utasítást küld – a  megkötött 
hatósági szerződés Herman Ottó Intézethez történő hiánytalan megérkezését követő nyolc naptári napon belül – 
az MVH és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal:
a) a nyertes pályázó neve, születési neve,
b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) a nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,
d) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,
e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés száma,
f ) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g) a  nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban 

meghatározott összege, valamint
h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott 

összege.
 (5) Az MVH – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – az 1–3. célterület esetében a kifizetési utasítás kézhezvételétől 

számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a  forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon 
belül gondoskodik az  előleg – nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe 
bejelentett fizetési számlaszámára történő – átutalásáról.

 (6) A 4. célterület esetében a miniszter – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás kézhezvételétől 
számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a  forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári 
napon belül gondoskodik az  előleg – támogatott támogatási szerződésében szereplő fizetési számlaszámára 
történő – átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) Az 1–3. célterület esetében a támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek
a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak, és a pályázat 

összeállításakor a  pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a  pályázati adatlapján, valamint azok 
összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a  nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli 
bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a  fejlesztés előkészítésében és megvalósításában részt vevők, kizárólag a  fejlesztés előkészítési és 
megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak 
járulékai, utazási költségek), valamint az  ezen munka során igénybe vett anyagi jellegű ráfordítások 
és anyagköltségek, amelyek a  munkaidejükben – munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri 
leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt 
módon – keletkeztek;

d) e rendelet hatálybalépésének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig 
keletkeztek.

 (2) Az  (1)  bekezdés d)  pontja alól kivételt képeznek – a  megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig – 
a fejlesztés előkészítésében részt vevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó 
személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az  ezen munka során 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 60. szám 4855

igénybe vett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka- vagy megbízási 
szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva 
és igazolt módon – e rendelet hatálybalépéséig keletkeztek.

 (3) A 4. célterület esetében a támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek
a) a  támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és 

a támogatási szerződésben, valamint annak mellékletében szerepelnek, és összhangban vannak a számviteli 
törvénnyel;

b) a  támogatásban részesülő szervezetnél ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek 
teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a  támogatási döntés 8.  § (9)  bekezdése szerinti közzétételének napjától a  fejlesztés befejezésének 
a támogatási szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek.

12. § (1) A  támogatásban részesült ügyfélnek a  pénzügyi és szakmai elszámolást legkésőbb a  fejlesztésnek a  hatósági 
vagy a  támogatási szerződésben foglalt befejezési időpontját követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania 
az 1–3. célterület esetében a Herman Ottó Intézethez, a 4. célterület esetében a minisztériumhoz. Az elszámoláshoz 
mellékelni kell a  támogatásban részesült ügyfél saját nevére szóló, a  támogatási összeg elszámolható kiadásra 
irányuló felhasználását, valamint pénzügyi teljesítését igazoló számviteli bizonylatainak és az azokhoz kapcsolódó 
mellékleteknek egy, az  eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az  azokhoz kapcsolódó – pályázat 
esetében a  pályázati felhívásokban is közzétett – számlaösszesítő nyomtatványt és szakmai beszámolót, valamint 
fotódokumentációt. Az  elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a  támogatásban részesült ügyfélnek 
záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a  szerződés számát, valamint külön a  támogatási előleg terhére és 
külön a  támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére – a  támogatási intenzitás figyelembevételével  – 
elszámolt összeget. Az  elszámolás elmulasztása esetén – hiánypótlási felhívás kibocsátását követően – 
az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 (2) Ha a  támogatásban részesült ügyfélnek a  támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga 
nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

 (3) Pályázat esetében a  Herman Ottó Intézet, egyedi támogatási kérelem esetében a  miniszter a  jogosultságot 
a  támogatásban részesült ügyfél által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi 
–  amennyiben szükséges hiánypótlásra szólítja fel a  pályázót – és dönt a  kifizetésről, vagy ha a  támogatásban 
részesült ügyfél a  részére teljesített előleggel történő elszámolási kötelezettségének – a  hiánypótlási felhívás 
ellenére – nem tett eleget, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről.

 (4) Az  1–3. célterület esetében a  támogatási jogosultság megállapításakor a  Herman Ottó Intézet a  hatósági 
szerződésre hivatkozva – a  döntéshozatalt követő nyolc naptári napon belül – értesítést küld az  elfogadott 
elszámolásokról az MVH és a miniszter részére az alábbi adattartalommal:
a) a nyertes pályázó neve, születési neve,
b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) a nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,
d) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,
e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,
f ) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás és az előlegként folyósított támogatás 

összege, valamint
h) az összesen megállapított támogatásból az elszámolások alapján jogos, kifizetendő támogatás forintban és 

euróban meghatározott összege.
 (5) A  támogatási szerződésbe, valamint a  2.  § (4)  bekezdésében meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása 

esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági csekély összegű 
jellegéről szóló tájékoztatást. A  szerződésben utalni kell a  mezőgazdasági csekély összegű rendelet címére, 
az  Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a  támogatás összegét 
támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

 (6) Az  1–3. célterület esetében az  MVH, a  4. célterület esetében a  miniszter – a Tv. 60.  §-ában foglaltakra is figyelemmel  – 
legkésőbb a  forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik a  támogatásnak 
a támogatásban részesült ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett, támogatási 
szerződés esetében a támogatási szerződésben feltüntetett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.
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9. A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

13. § (1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról az 1–3. célterület esetében a Herman 
Ottó Intézet, a 4. célterület esetében a miniszter gondoskodik. A Herman Ottó Intézet a támogatott pályázatoknak, 
a miniszter pedig a támogatott támogatási kérelmeknek a 10%-át 2017. december 31-ig a megvalósulás helyszínén 
köteles ellenőrizni.

 (2) Az  intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén – a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat 
alapján – az 1–3. célterület esetében a Herman Ottó Intézet tájékoztatja az MVH-t az alábbi adatok megküldésével:
a) a támogatásban részesülő ügyfél neve, születési neve,
b) a támogatásban részesülő ügyfél lakóhelye vagy székhelye,
c) a támogatásban részesülő ügyfél ügyfél-azonosítója,
d) a támogatásban részesülő ügyfél adószáma vagy adóazonosító jele,
e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,
f ) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g) a  támogatásban részesülő ügyféltől támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és 

euróban meghatározott összege,
h) a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó egyéb rendelkezések

14. § (1) A  csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
11–11/A. §-ában foglaltak az irányadóak.

 (2) A  csekély összegű támogatás odaítélése során az  adott üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti év alatt 
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként
a) olyan támogatás, amelynek összege a  piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 

rögzítésre,
b) a  harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 

támogatás, nevezetesen az  exportált mennyiségekhez, az  értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint

c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

15. § (1) A  mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtása esetén, 
a  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az  általános csekély 
összegű rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások 
esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel a  mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján 
nyújtott támogatások az  általános csekély összegű rendelet 3.  cikkének (2)  bekezdésében rögzített alkalmazandó 
felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű 
támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása 
vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne 
részesüljön az általános csekély összegű rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

 (2) A  mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása 
túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az  Európai Bizottság által elfogadott határozatban 
meghatározott maximális intenzitást vagy összeget. A  nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy 
azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott 
csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

 (3) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a  halászati és akvakultúra 
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel 
a  mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatások az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati bizottsági 
rendelet) 3.  cikk (2)  bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységekre tekintettel 
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a halászati bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, 
hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelési tevékenység ne részesüljön a  halászati bizottsági rendelet alapján 
nyújtott csekély összegű támogatásban.

16. §  Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a  mezőgazdasági csekély összegű 
rendelet hatálya alá tartozó, a  folyó üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti év során Magyarországon 
odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma együttesen nem haladhatja 
meg a  15  000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a  mezőgazdasági csekély összegű rendelet 
3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

11. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

 1

Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdés alapján az 1. célterület keretében benyújtott
pályázatokhoz 

 A B C D 

1 Értékelési szempont 
Max. 
pont 

Értékelési szempontok kategóriák 
szerint 

Adható 
pont 

2 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

3 

Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot?  
(A kategóriák közül a legmagasabb pontszám kerül 
figyelembevételre.) 

3 

Igen, komplex programmal 
fejlesztendő járásból 

3 

4 Igen, fejlesztendő járásból 2 

5 Igen, kedvezményezett járásból 1 

6 Nem 0 

7 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
kedvezményezett, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott 
településről nyújtották-e be a pályázatot? 

1 
Igen 1 

8 Nem 0 

9 

A pályázó a most megpályázott támogatási célra a 2011., a 
2012., vagy a 2013. évi Tanyafejlesztési Program során is 
nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai 
ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után 
befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban végül 
mégsem részesült pozitív támogatási döntésben? 

2 

Igen, legalább két évben nyújtott 
be és minden alkalommal 
elutasításra is került forráshiány 
miatt 

2 

10 
Igen, az egyik évben nyújtott be és 
elutasításra került forráshiány 
miatt 

1 

11 
Nem nyújtott be egyik évre sem, 
vagy nyújtott be és támogatásra is 
került 

0 

12 A fejlesztéssel érintett települések térségére / megyéjére 
vonatkozóan készítettek-e a 2011., a 2012. vagy a 2013. évi 
program kiírásának keretén belül térségi / megyei 
tanyafejlesztési programot?  

3 

Igen 3 

13 Nem 0 

14 

Hány tanyát érint a fejlesztés? 3 

> 50 tanyát érint a fejlesztés 3 

15 10 - 50 tanyát érint a fejlesztés 2 

16 < 10 tanyát érint a fejlesztés 1 

17 

Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés? 3 

> 100 tanyai lakost érint a 
fejlesztés 3 

18 50 - 100 tanyai lakost érint a 
fejlesztés 2 

19 < 50 tanyai lakost érint a fejlesztés 1 

20 

Mekkora a 60 év feletti állandó tanyai lakosok aránya a 
fejlesztés célcsoportján belül? 5 

A célcsoport > 25%-a 60 év feletti 5 

21 A célcsoport 10 - 25%-a 60 év 
feletti 3 

22 A célcsoport < 10%-a 60 év feletti 1 

23 

Mekkora a 18 év alatti állandó tanyai lakosok aránya a 
fejlesztés célcsoportján belül? 5 

A célcsoport > 25%-a 18 év alatti 5 

24 A célcsoport 10 - 25%-a 18 év alatti 3 

25 A célcsoport < 10%-a 18 év alatti 1 
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 2 

26 
Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes bemutatása 
alapján? 5 

A fejlesztés egyértelműen indokolt 5 

27 A fejlesztés alig indokolt 2 

28 A fejlesztés nem indokolt 0 

29 

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott 
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban 
hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó?  
A bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a technológia 
bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra? 

2 

A bemutatás részletes, ezek 
alapján a választott fejlesztés teljes 
mértékben megfelelőnek tűnik a 
probléma megoldására, valamint 
technológiai, műszaki fejlesztés 
esetén kitér annak részletes 
bemutatására. 

2 

30 

A bemutatás nem részletes, ezek 
alapján a választott fejlesztés nem 
tűnik teljes mértékben 
megfelelőnek a probléma 
megoldására, vagy technológiai, 
műszaki fejlesztés esetén nem tér 
ki annak részletes bemutatására. 

0 

31 

5 

Egymásra épülő fejlesztésekről van 
szó: vagy több célra is pályázik, 
vagy több eszközt szerez be, vagy 
építési munkálatok mellett 
eszközbeszerzésre is pályázik. 

5 

32 

Nem egymásra épülő 
fejlesztésekről van szó: csak egy 
célra pályázik, csak egy eszközt 
szerez be, csak építési munkálatra 
pályázik. 

1 

33 TANYASI TERMÉKEK VÉDJEGY- ÉS MINŐSÉGTANÚSÍTÁSI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSE, FEJLESZTÉSE 

34 Van-e már valamilyen előzménye a fejlesztésnek? Pont csak 
abban az esetben jár, ha a bemutatás részletes. 4 

Igen 4 

35 Nem 0 

36 

Hány tanyagazdaságot kapcsol be a fejlesztésbe? 8 

> 50 tanyagazdaságot 8 

37 31 - 50 tanyagazdaságot 6 

38 11 - 30 tanyagazdaságot 4 

39 < 10 tanyagazdaságot 1 

40 

Hány féle tanyai termékre terjed ki a fejlesztés?  A felsorolt 
darabszám alapján történik a pontozás. 8 

> 30 tanyai termék 8 

41 21 - 30 tanyai termék 6 

42 10 - 20 tanyai termék 4 

43 < 10 tanyai termék 1 

44 A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSE 

45 

Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt? 6 

> 2 tanyagondnoki szolgálatot 6 

46 2 tanyagondnoki szolgálatot 3 

47 1 tanyagondnoki szolgálatot 1 
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 3

48 

A tanyagondnoki szolgálat, szervezet erőforrásainak 
bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások, 
foglalkoztatás. Az erőforrások és kapacitások részletes 
bemutatása alapján kerül megítélésre a kapott pontszám. 

3 

A szervezetnek már jól működő 
infrastrukturális erőforrásai, 
kapacitásai vannak, állandóan 
foglalkoztat embereket. 

1 

49 

A szervezetnek már vannak 
működő infrastrukturális 
erőforrásai, kapacitásai, csak 
ideiglenesen foglalkoztat 
embereket. 

3 

50 

A szervezetnek nincsenek 
infrastrukturális erőforrásai, 
kapacitásai, nem foglalkoztat 
ideiglenesen sem embereket. 

0 

51 A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlőségi programok 
megvalósítását?  Pont abban az esetben jár, ha a program 
bemutatása részletes. 

4 
Igen 4 

52 Nem 0 

53 

A fejlesztés után bővülni fog-e az ellátott tanyák, tanyasi 
emberek köre? 7 

Igen, > 50%-kal 7 

54 Igen, 21 - 50%-kal 5 

55 Igen, < 20%-kal 3 

56 Nem 0 

57 A TANYÁKON ÉLŐK EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK 
VÉGZÉSE 

58 
Hány tanyasi kút vízminőség vizsgálatát fogja a pályázó 
elvégezni? 10 

> 30 kút 10 

59 10 - 30 kút 5 

60 < 10 kút 3 

61 
Az érintett állandó tanyasi lakosok hány százaléka részesül 
rendszeres szociális támogatásban? 10 

> 50% 10 

62 30 - 50% 5 

63 < 30% 3 

64 TANYASI LAKOSOKAT CÉLZÓ LAKÓ- ÉS VAGYONBIZTONSÁGI ESZKÖZÖK, RENDSZEREK, VALAMINT A BIZTONSÁGOT 
FOKOZÓ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE 

65 
A fejlesztés már működő rendszerhez kapcsolódik? 4 

Igen 4 

66 Nem 0 

67 
Biztonságot fokozó táblák használata része-e a projektnek? 2 

Igen 2 

68 Nem 0 

69 A projekt fenntartás során biztosított a házhoz menő 
riasztófelügyelet működtetése? 5 

Igen 5 

70 Nem 0 

71 A projekt vizuális képrögzítő eszközök beszerzését, telepítését 
is tartalmazza? 3 

Igen 3 

72 Nem 0 

73 
A helyi polgárőrséget bevonja a projekt fenntartása során? 6 

Igen 6 

74 Nem 0 

75 SZIGETÜZEMŰ KÜLTERÜLETI KÖZVILÁGÍTÁS KIALAKÍTÁSA TANYÁKRA VEZETŐ BEKÖTŐUTAK KERESZTEZŐDÉSÉNÉL ÉS 
TANYASI BUSZMEGÁLLÓBAN 

76 A szigetüzemű külterületi közvilágítás megújuló energiával 
fog működni? 

10 
Igen 10 

77 Nem 0 
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78 A fejlesztés tartalmaz olyan helyen közvilágítás kialakítását, 
amely tanyákra vezető földút kereszteződésénél, vagy 
buszmegálló esetében tanyákra vezető földút mellett valósul 
meg? 

2 

Igen 2 

79 Nem 0 

80 
A szigetüzemi külterületi közvilágítás kialakításául szolgáló 
helyszínek száma? 8 

5, vagy több 8 

81 3-4 5 

82 1-2 1 

83 PARTNERSÉG, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 

84 
Hány járás érintett a fejlesztésben? 3 

Legalább 3 járás 3 

85 1 - 2 járás 1 

86 

Hány település érintett a fejlesztésben? 5 

Legalább 5 település 5 

87 2 - 4 település 3 

88 1 település 1 

89 

Hány partner érintett a fejlesztésben? 3 

> 3 partner 3 

90 1 - 3 partner 1 

91 Nincs partner 0 

92 A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, közösségi 
munkát? 

3 
Igen 3 

93 Nem 0 

94 
A megvalósítás során alkalmaznak-e közmunkát? 3 

Igen 3 

95 Nem 0 

96 
Illeszkedik-e a fejlesztés megyei, járási, kistérségi, vagy 
települési fejlesztési tervhez vagy tervekhez? A terv vagy 
tervek részletes bemutatása alapján kerül megítélésre a 
kapott pontszám. 

3 

Igen és ezeket kifejtve látszik a 
relevancia. 3 

97 
Igen, de ezeket nem fejti ki 
részletesen, nem látszik a 
relevancia. 

1 

98 Nem 0 

99 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI 

100 

A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több 
pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy 
dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, 
foglalkoztatási, szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen 
kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban 
várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit 
megadtak? 

5 

A fejlesztésnek legalább kettő 
pozitív és releváns pénzügyi, vagy 
piaci, vagy gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredménye van, és ezeket 
igyekszik számszerűsíteni. 

5 

101 

A fejlesztésnek legalább kettő 
pozitív és releváns pénzügyi, vagy 
piaci, vagy gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredménye van, de ezeket nem 
számszerűsíti. 

3 

102 

A fejlesztésnek csak egy pozitív és 
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy 
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, 
vagy szolgáltatási eredményét 
jelöli. 

1 
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103 

A fejlesztésnek nincs pozitív 
pénzügyi, vagy piaci, vagy 
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, 
vagy szolgáltatási eredménye, 
vagy amit megadnak nem 
releváns. 

0 

104 

A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a 
társadalmi környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a 
pályázó? 

3 

A fejlesztésnek van releváns, 
közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre, 
amelyet a pályázó részletesen 
bemutat. 

3 

105 

A fejlesztésnek nincs releváns, 
közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre, 
vagy a felsoroltak nem 
megalapozottak, egyáltalán nem 
részletezettek. 

0 

106 

A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a társadalmi 
környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően 
fellép-e ez ellen? 

3 

A fejlesztésnek nincs közvetlen 
negatív környezeti, vagy 
természeti hatása, vagy a 
fejlesztésnek van közvetlen 
negatív környezeti, vagy 
természeti hatása, de van részletes 
terv, leírás arra, hogy a pályázó ezt 
hogyan semlegesíti. 

3 

107 

A fejlesztésnek van negatív 
környezeti, vagy természeti hatása, 
és ez ellen nem, vagy nem 
megfelelően lép fel a pályázó. 

0 

108 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA, KIHASZNÁLTSÁGA 

109 

Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre 
pénzügyi fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, 
akár a fenntartásban kockázata, ennek mekkora a 
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a 
pályázó? 

3 

A fejlesztés hosszú távú 
fenntartása biztosított, erre van 
piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, 
sem a gazdálkodás fenntartásának 
nincs semmilyen előre látható 
kockázata. 

3 

110 

A fejlesztés hosszú távú 
fenntartása nem teljesen 
biztosított. Vannak előre látható 
kivitelezési, gazdálkodás 
fenntartási kockázatok, de ezek 
kezelésére a pályázó felkészült, 
igyekszik rá alternatívát adni. 

3 

111 

A fejlesztésnek magas fokú, nagy 
valószínűségű előre látható 
kivitelezési, gazdálkodás 
fenntartási kockázatai vannak, de 
ezek kezelésére a pályázó 
felkészült, igyekszik rá alternatívát 
adni. 

1 

112 

A fejlesztésnek magas fokú, nagy 
valószínűségű előre látható 
kivitelezési, gazdálkodás 
fenntartási kockázatai vannak, és 
ezek kezelésére a pályázó nem 
felkészült, nem tud rá hiteles 
alternatívát adni. 

0 
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113 

A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást?  
Részletes-e a bemutatás? A jövőben fog-e tovább növekedni 
a kihasználtság? A kihasználtság részletes bemutatása alapján 
kerül megítélésre a kapott pontszám 

4 

A kihasználtság indokolja a 
beruházást. A bemutatás részletes, 
illetve a jövőben várhatóan  
tovább fog növekedni a 
kihasználtság. 

4 

114 

A kihasználtság mértéke nem 
egyértelműen indokolja a 
beruházást, vagy a bemutatás nem 
elég részletes. A jövőben 
várhatóan stagnálni fog a 
kihasználtság. 

0 

115 KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET 

116 
Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy 
több? 2 

A saját forrás a kötelező 
minimumnál legalább 20%-kal 
nagyobb. 

2 

117 A saját forrás csak a kötelező 
minimum. 0 

118 

Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, 
akkor az önrész mekkora része hitel? 3 

A saját forrást teljes egészében 
hitel nélkül fedezi. 3 

119 A saját forrás felét nem haladja 
meg a hitel mértéke. 1 

120 A saját forrás felét meghaladja a 
hitel mértéke. 0 

121 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 100 
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2. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

 7

Értékelési szempontrendszer a 2. § (4) bekezdés a) pontja alapján a 2. célterület 
keretében 0 STÉ, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére benyújtott pályázatokhoz 

 A B C D 

1 Értékelési szempont 
Max. 
pont 

Értékelési szempontok kategóriák 
szerint 

Adható 
pont 

2 A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 

3 

Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot?  
(A kategóriák közül a legmagasabb pontszám kerül 
figyelembevételre) 

3 

Igen, komplex programmal 
fejlesztendő járásból 3 

4 Igen, fejlesztendő járásból 2 

5 Igen, kedvezményezett járásból 1 

6 Nem 0 

7 

A település 2015. január 1-én érvényes lakosságszáma, ahonnan 
a pályázatot benyújtották. 3 

< 1000 fő 3 

8 1000 - 2000 fő  2 

9 2001 - 5000 fő 1 

10 > 5000 fő 0 

11 
A 2013., vagy a 2015. évi Tanyafejlesztési Program során is 
nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai 
ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után 
befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban forráshiányra 
hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási 
döntésben? 

1 

Igen, nyújtott be és elutasításra 
került forráshiány miatt 1 

12 
Nem nyújtott be, vagy nyújtott be 
és támogatásra is került 0 

13 A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó betöltötte-e 
már a 40. életévét? 1 

Igen 0 

14 Nem 1 

15 

A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye? 5 

A fejlesztendő tanya a pályázó 
lakóhelye  5 

16 A fejlesztendő tanya a pályázó 
tartózkodási helye  0 

17 
A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él a 
fejlesztendő tanyán? 2 

> 10 év 2 

18 3 - 10 év 1 

19 < 3 év 0 

20 

A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 

> 5 fő 3 

21 4 - 5 fő 2 

22 2 - 3 fő 1 

23 1 fő 0 

24 
A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, 
gyermek). 2 

A tanyán legalább három családi 
generáció él együtt. 2 

25 A tanyán egy, vagy kettő családi 
generáció él együtt. 1 

26 

A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 2 

> 2 fő 2 

27 1 - 2 fő 1 

28 0 fő 0 
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29 

Rendelkezik-e mezőgazdasági, vagy élelmiszeripari 
végzettséggel? 

5 

Igen, felsőfokú 
agrárvégzettséggel. 5 

30 
Igen, középfokú 
agrárvégzettséggel. 3 

31 Nem. 0 

32 

Mekkora területen fog gazdálkodni? 2 

< 2 ha 0 

33 2 - 5ha 1 

34 > 5 ha 2 

35 

Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota? 4 

Lakóépület felújítási éve 2000, 
vagy annál korábbi. 2 

36 Lakóépület felújítási éve 2000-nél 
későbbi. 1 

37 
Legalább egy gazdasági épület 
felújítási éve 2000 vagy annál 
korábbi. 

2 

38 

Legalább egy gazdasági épület 
felújítási éve 2000-nél későbbi, 
vagy nem rendelkezik gazdasági 
épülettel. 

1 

39 

Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? 5 

Nincs se vezetékes, se egyedi 
villany. 1 

40 Nincs vezetékes ivóvíz. 1 

41 Nincs fúrt kút. 1 

42 Nincs szilárd burkolatú út. 1 

43 Nincs gépkocsi. 1 

44 
Milyen távolságban fekszik a tanya szilárd burkolatú úttól? 1 

>= 3 km 1 

45 < 3km 0 

46 
Hány fajta haszonállat beszerzését valósítja meg jelen projekt 
keretében, amelyek esetében a haszonállatok száma fajtánként 
eléri a 0,5 számosállatot? Abban az esetben jár pont, ha 
megnevezésre kerülnek a fajták! 

4 

> 5 különböző fajta haszonállat 4 

47 4 - 5 különböző fajta haszonállat 3 

48 1 - 3 különböző fajta haszonállat 2 

49 Nem tervez haszonállatot tartani. 0 

50 Beállít valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajtát?  Abban az esetben jár pont, 
amennyiben a beállított állatfaj száma eléri a 0,5 számosállatot 
és a fajták felsorolásra kerülnek. 

2 

Igen 2 

51 Nem 0 

52 Vállalja-e nemzeti kutyafajta tartását? Abban az esetben jár 
pont, ha a pályázat keretében kerül beszerzésre. 1 

Igen 1 

53 Nem 0 

54 Önellátás mellett értékesítésre is tart majd állatot? Abban az 
esetben jár pont, amennyiben jelen fejlesztés keretében szerez 
be állatot. 

2 
Igen 2 

55 Nem 0 

56 Folytat-e majd legeltető állattartást gyepterületen? Abban az 
esetben jár pont, amennyiben jelen fejlesztés keretében szerez 
be legeltethető állatot. 

2 
Igen 2 

57 Nem 0 
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58 

Hány fajta mezőgazdasági növény beszerzését valósítja meg 
jelen fejlesztés keretében? Szántóföldi kultúránál fajtánként a 
minimális parcella méret: 0,25 ha termőfelület, 
zöldségnövényeknél és ültetvénynél: 0,1 ha termőfelület.   
A pontozás a felsorolt növények alapján történik. 

4 

> 5 különböző fajta növényt 
termesztene. 4 

59 
4 - 5 különböző fajta növényt 
termesztene. 3 

60 1 - 3 különböző fajta növényt 
termesztene. 

2 

61 Nem foglalkozna 
növénytermesztéssel. 

0 

62 Jelen fejlesztés keretében beszerez-e tájfajta növényt?  
A pontozás a felsorolt tájfajta növények alapján történik. 

 
4 

Igen, köztük tájfajta gyümölcsöt is 4 

63 Igen 2 

64 Nem 0 

65 Vállalja ökológiai gazdálkodás folytatását a tanyán? 
Amennyiben igen, legkésőbb a hatósági szerződés 
megkötéséig szükséges a tanúsító szervhez történő 
bejelentkezés. 

2 

Igen 2 

66 Nem 0 

67 
Hol értékesíti majd a tanyai termékeket? Milyen felvásárló 
bázisra számít? Abban az esetben jár pont, amennyiben jelen 
fejlesztés keretében szerzi be az élő állatot, illetve a szaporító 
anyagot. 

3 

Önellátásra termel. 1 

68 Helyi piacra termel, közvetlenül 
értékesít. 

1 

69 Kereskedőnek, felvásárlónak 
értékesít 

1 

70 Foglalkozik majd a tanyagazdaságban mezőgazdasági 
alapanyagok feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal, 
vendéglátással? 

1 
Igen 1 

71 Nem 0 

72 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

73 
Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás 
megjelenése. 4 

Legalább három támogatási cél 
megjelölése. 4 

74 Két támogatási cél megjelölése. 2 

75 Egy támogatási cél megjelölése. 0 

76 

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelelő-e a tervezet 
tanyagazdaság beindítására? Reálisak-e az elképzelések?  
A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, 
kitér-e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló 
fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat?  
Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat? 

5 

A bemutatás részletes, ezek 
alapján a tervezet teljes 
mértékben megfelelőnek tűnik 
tanyagazdaság beindítására, 
valamint technológiai, műszaki 
fejlesztés esetén kitér annak 
részletes bemutatására. 

5 

77 

A bemutatás nem részletes, ezek 
alapján tervezet nem tűnik teljes 
mértékben megfelelőnek 
tanyagazdaság beindítására, vagy 
technológiai, műszaki fejlesztés 
esetén nem tér ki annak részletes 
bemutatására. 

1 

78 

3 

A fejlesztés csak gazdálkodási 
célokat szolgál, nem tartalmaz 
lakóépület felújítást. 

3 

79 
A fejlesztés gazdálkodási célok 
mellett lakóépület felújítást is 
szolgál. 

1 
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80 

 2 

A megvalósításba, kivitelezésbe, 
beszerzésbe helyi vállalkozókat is 
bevon. 

2 

81 
A megvalósításba, kivitelezésbe, 
beszerzésbe helyi vállalkozókat 
nem von be. 

0 

82 

A fenntartási időszakban az öntözés megoldott? 1 

Igen 1 

83 Nem 0 

84 

A fenntartási időszakban vállalja szerves trágya kijuttatását a 
tanyagazdasághoz tartozó termőföldre? 1 

Igen 1 

85 Nem 0 

86 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI 

87 

A fejlesztés várható eredményei: Több pozitív eredménye van-e 
a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a 
pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási 
eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e 
ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, 
elmozdulás, mint amit megadtak? 

4 

A fejlesztésnek legalább kettő 
pozitív és releváns pénzügyi, vagy 
piaci, vagy gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredménye van, és ezeket 
igyekszik számszerűsíteni. 

4 

88 

A fejlesztésnek legalább kettő 
pozitív és releváns pénzügyi, vagy 
piaci, vagy gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredménye van, de ezeket nem 
számszerűsíti. 

2 

89 

A fejlesztésnek csak egy pozitív és 
releváns pénzügyi, vagy piaci, 
vagy gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredményét jelöli. 

1 

90 

A fejlesztésnek nincs pozitív 
pénzügyi, vagy piaci, vagy 
gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredménye, vagy amit megadnak 
nem releváns. 

0 

91 

A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 3 

A fejlesztésnek van releváns, 
közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre, 
amelyet a pályázó részletesen 
bemutat. 

3 

92 

A fejlesztésnek nincs releváns, 
közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre, 
vagy a felsoroltak nem 
megalapozottak, egyáltalán nem 
részletezettek. 

0 
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93 

A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre, 
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 3 

A fejlesztésnek nincs közvetlen 
negatív környezeti, vagy 
természeti hatása, vagy a 
fejlesztésnek van közvetlen 
negatív környezeti, vagy 
természeti hatása, de van 
részletes terv, leírás arra, hogy a 
pályázó ezt hogyan semlegesíti. 

3 

94 

A fejlesztésnek van negatív 
környezeti, vagy természeti 
hatása, és ez ellen nem, vagy nem 
megfelelően lép fel a pályázó. 

0 

95 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA 

96 

Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre 
piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a 
gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a 
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a 
pályázó? 

5 

A fejlesztés hosszú távú 
fenntartása biztosított, erre van 
piaci fedezet. Sem a 
kivitelezésnek, sem a gazdálkodás 
fenntartásának nincs semmilyen 
előre látható kockázata. 

5 

97 

A fejlesztés hosszú távú 
fenntartása nem teljesen 
biztosított. Vannak előre látható 
kivitelezési, gazdálkodás 
fenntartási kockázatok, de ezek 
kezelésére a pályázó felkészült, 
igyekszik rá alternatívát adni. 

5 

98 

A fejlesztésnek magas fokú, nagy 
valószínűségű előre látható 
kivitelezési, gazdálkodás 
fenntartási kockázatai vannak, de 
ezek kezelésére a pályázó 
felkészült, igyekszik rá alternatívát 
adni. 

1 

99 

A fejlesztésnek magas fokú, nagy 
valószínűségű előre látható 
kivitelezési, gazdálkodás 
fenntartási kockázatai vannak, és 
ezek kezelésére a pályázó nem 
felkészült, nem tud rá hiteles 
alternatívát adni. 

0 

100 FORRÁSSZERKEZET 

101 
Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy 
több? 2 

A saját forrás a kötelező 
minimumnál legalább 20%-kal 
nagyobb. 

2 

102 A saját forrás csak a kötelező 
minimum. 0 

103 

Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, 
akkor az önrész mekkora része hitel? 3 

A saját forrást teljes egészében 
hitel nélkül fedezi. 3 

104 A saját forrás felét nem haladja 
meg a hitel mértéke. 2 

105 A saját forrás felét meghaladja a 
hitel mértéke. 1 

106 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 100 
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3. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

 12 

Értékelési szempontrendszer a 2. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján az 1 STÉ feletti 
tanyagazdaság fejlesztésére benyújtott pályázatokhoz 

 A B C D 

1 Értékelési szempont 
Max. 
pont 

Értékelési szempontok kategóriák 
szerint 

Adható 
pont 

2 A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA 

3 

Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot?  
(A kategóriák közül a legmagasabb pontszám kerül 
figyelembevételre.) 

3 

Igen, komplex programmal 
fejlesztendő járásból 3 

4 Igen, fejlesztendő járásból 2 

5 Igen, kedvezményezett járásból 1 

6 Nem 0 

7 

A település 2015. január 1-én érvényes lakosságszáma, 
ahonnan a pályázatot benyújtották. 3 

< 1000 fő 3 

8 1000 - 2000 fő  2 

9 2001 - 5000 fő 1 

10 > 5000 fő 0 

11 A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó betöltötte-e 
már a 40. életévét? 1 

Igen 0 

12 Nem 1 

13 
A 2011. évi, a 2012. évi, a 2013. évi, 2014. évi vagy a 2015. évi 
Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet 
a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a jogosultsági 
szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki is 
értesítették, azonban forráshiányra hivatkozva végül mégsem 
részesült pozitív támogatási döntésben? 

2 

Igen, legalább két évben nyújtott 
be és minden esetben 
elutasításra is került forráshiány 
miatt 

2 

14 
Igen, egy évben nyújtott be és 
elutasításra került forráshiány 
miatt 

1 

15 
Nem nyújtott be egyik évre sem, 
vagy nyújtott be és támogatásra 
is került 

0 

16 

A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye? 5 

A fejlesztendő tanya a pályázó 
lakóhelye  5 

17 A fejlesztendő tanya a pályázó 
tartózkodási helye  0 

18 
A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él a 
fejlesztendő tanyán? 2 

> 10 év 2 

19 3 - 10 év 1 

20 < 3 év 0 

21 

A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 

> 5 fő 3 

22 4 - 5 fő 2 

23 2 - 3 fő 1 

24 1 fő 0 

25 
A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, 
gyermek). 2 

A tanyán legalább három családi 
generáció él együtt. 2 

26 A tanyán egy, vagy kettő családi 
generáció él együtt. 1 
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27 

A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 2 

> 2 fő 2 

28 1 - 2 fő 1 

29 0 fő 0 

30 
A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli foglalkoztatottak 
száma. 2 

Van, és főállású. 2 

31 Van, de nem főállású. 1 

32 Nincs 0 

33 
Mekkora területen gazdálkodik? 2 

< 50 ha 2 

34 >= 50 ha 1 

35 
A földbirtok mekkora egybefüggő része fekszik a tanya körül?  1 

>= 50% 1 

36 < 50% 0 

37 

Milyen a tanya lakó- és  gazdasági épületeinek állapota? 2 

Lakóépület felújítási éve 2000, 
vagy annál korábbi. 1 

38 Lakóépület felújítási éve 2000-nél 
későbbi. 0 

39 
Legalább egy gazdasági épület 
felújítási éve 2000, vagy annál 
korábbi. 

1 

40 Legalább egy gazdasági épület 
felújítási éve 2000-nél későbbi. 0 

41 

Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? 5 

Nincs se vezetékes, se egyedi 
villany. 1 

42 Nincs vezetékes ivóvíz. 1 

43 Nincs fúrt kút. 1 

44 Nincs szilárd burkolatú út. 1 

45 Nincs gépkocsi. 1 

46 
Milyen távolságban fekszik a tanya szilárd burkolatú úttól? 1 

>= 3 km 1 

47 < 3km 0 

48 

Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik, amelyek esetében 
a haszonállatok száma fajtánként eléri a 0,5 számosállatot?   
A pontozás a felsorolt haszonállatok alapján történik. 

3 

> 5 különböző fajta haszonállatot 
tart 3 

49 4 - 5 különböző fajta 
haszonállatot tart 2 

50 
1 - 3 különböző fajta 
haszonállatot tart 1 

51 Nem tart haszonállatot. 0 

52 Tart-e valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajtát, amelyek száma fajtánként eléri  
a 0,5 számosállatot? Abban az esetben jár pont,  
ha megnevezésre kerülnek a fajták. 

2 

Igen 2 

53 Nem 0 

54 Vállalja-e nemzeti kutyafajta tartását? Abban az esetben jár 
pont, ha a pályázat keretében kerül beszerzésre. 1 

Igen 1 

55 Nem 0 

56 
Önellátás mellett értékesít-e állatot? 1 

Igen 1 

57 Nem 0 
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58 
Folytat legeltető állattartást gyepterületen? 1 

Igen 1 

59 Nem 0 

60 

Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik? 
Szántóföldi kultúránál fajtánként a minimális parcella méret: 
0,25 ha termőfelület, zöldségnövényeknél és ültetvénynél:  
0,1 ha termőfelület.  Abban az esetben jár pont,  
ha megnevezésre kerülnek a fajták. 

3 

> 5 különböző fajta növényt 
termeszt 3 

61 4 - 5 különböző fajta növényt 
termeszt. 2 

62 1 - 3 különböző fajta növényt 
termeszt. 1 

63 Nem foglalkozik 
növénytermesztéssel. 0 

64 
Termeszt-e tájfajta növényt? Abban az esetben jár pont, ha 
megnevezésre kerülnek a tájfajták.  2 

Igen, köztük tájfajta gyümölcsöt 
is 2 

65 Igen 1 

66 Nem 0 

67 
Ellenőrzött ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán? 2 

Igen 2 

68 Nem 0 

69 

Hol értékesíti a tanyai termékeket? 4 

Önellátásra termel. 1 

70 Helyi piacra termel, közvetlenül 
értékesít. 1 

71 Felvásárlónak, kereskedőnek 
értékesít. 1 

72 

Ha a helyi piac, közvetlen 
értékesítés aránya legalább 
akkora, mint a felvásárlónak 
értékesítés aránya. 

1 

73 Rendelkezik-e védjegyes tanyai termékkel? Abban az esetben 
jár pont, ha megnevezésre kerül melyikkel. 2 

Igen 2 

74 Nem 0 

75 

A tanyagazdaság 2012., 2013. és 2014. évi nettó bevételének 
átlaga. 3 

< 2 millió Ft 3 

76 2 - 4 millió Ft 2 

77 4 - 6 millió Ft 1 

78 > 6 millió Ft 0 

79 Tagja-e valamilyen gazdatársulatnak, szövetkezetnek, TÉSZ-nek, 
TCS-nek? 1 

Igen 1 

80 Nem 0 

81 
Rendelkezik-e szaktanácsadói szerződéssel? 1 

Igen 1 

82 Nem 0 

83 Foglalkozik a tanyagazdaságban mezőgazdasági alapanyagok 
feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal, vendéglátással? 1 

Igen 1 

84 Nem 0 

85 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

86 
Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás 
megjelenése. 

5 

Legalább három támogatási cél 
megjelölése. 5 

87 Két támogatási cél megjelölése. 3 

88 Egy támogatási cél megjelölése. 1 
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89 

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott 
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban 
hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés 
technológiai, kitér-e a technológia részletes bemutatására?  
A megvalósuló fejlesztés milyen mértékben szolgál 
gazdálkodási célokat?  Bevon-e a fejlesztésbe helyi 
vállalkozókat? 

3 

A bemutatás részletes, ezek 
alapján a választott fejlesztés 
teljes mértékben megfelelőnek 
tűnik a probléma megoldására, 
valamint technológiai, műszaki 
fejlesztés esetén kitér annak 
részletes bemutatására. 

3 

90 

A bemutatás nem részletes, ezek 
alapján a választott fejlesztés 
nem tűnik teljes mértékben 
megfelelőnek a probléma 
megoldására, vagy technológiai, 
műszaki fejlesztés esetén nem tér 
ki annak részletes bemutatására. 

1 

91 

2 

A fejlesztés csak gazdálkodási 
célokat szolgál, nem tartalmaz 
lakóépület felújítást. 

2 

92 
A fejlesztés gazdálkodási célok 
mellett lakóépület felújítást is 
szolgál. 

1 

93 

1 

A megvalósításba, kivitelezésbe, 
beszerzésbe helyi vállalkozókat is 
bevon. 

1 

94 
A megvalósításba, kivitelezésbe, 
beszerzésbe helyi vállalkozókat 
nem von be. 

0 

95 

Vállalások a program keretében. Abban az esetben jár pont, 
amennyiben a pályázat keretében szerzi be vagy valósítja meg. 

8 

Védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajta 
beállítását vállalja a pályázati 
projekt keretében. 

1 

96 Gyümölcs tájfajta ültetését 
vállalja. 1 

97 Tájfajta növény termesztését 
vállalja. 1 

98 
A klímaváltozásra való 
felkészülésre kísérleti növény 
termesztését vállalja. 

1 

99 
Legalább 10%-kal növekszik az 
állatállomány nagysága a 
tanyagazdaságban. 

1 

100 
A fejlesztés hatására legalább 
10%-kal növekszik a kertészet 
mérete a tanyagazdaságban. 

1 

101 

Tanyasi termékére védjegy 
használatát vállalja, amelyet 
legkésőbb a beszámolóhoz 
benyújt. 

2 
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102 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI 

103 

A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több 
pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot 
érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, 
foglalkoztatási és szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen 
kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban 
várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak? 

4 

A fejlesztésnek legalább kettő 
pozitív és releváns pénzügyi, vagy 
piaci, vagy gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredménye van, és ezeket 
igyekszik számszerűsíteni. 

4 

104 

A fejlesztésnek legalább kettő 
pozitív és releváns pénzügyi, vagy 
piaci, vagy gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredménye van, de ezeket nem 
számszerűsíti. 

2 

105 

A fejlesztésnek csak egy pozitív és 
releváns pénzügyi, vagy piaci, 
vagy gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredményét jelöli. 

1 

106 

A fejlesztésnek nincs pozitív 
pénzügyi, vagy piaci, vagy 
gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási 
eredménye, vagy amit megadnak 
nem releváns. 

0 

107 

A fejlesztésnek van-e releváns, közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 2 

A fejlesztésnek van releváns, 
közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre, 
amelyet a pályázó részletesen 
bemutat. 

2 

108 

A fejlesztésnek nincs releváns, 
közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre, 
vagy a felsoroltak nem 
megalapozottak, egyáltalán nem 
részletezettek. 

0 

109 A fejlesztésnek van-e közvetlen negatív hatása a környezetre, 
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 3 

A fejlesztésnek nincs közvetlen 
negatív környezeti, vagy 
természeti hatása, vagy a 
fejlesztésnek van közvetlen 
negatív környezeti, vagy 
természeti hatása, de van 
részletes terv, leírás arra, hogy a 
pályázó ezt hogyan semlegesíti 

3 
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110 

A fejlesztésnek van negatív 
környezeti, vagy természeti 
hatása, és ez ellen nem, vagy nem 
megfelelően lép fel a pályázó. 

0 

111 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA 

112 

Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre 
piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a 
gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a 
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a 
pályázó? 

5 

A fejlesztés hosszú távú 
fenntartása biztosított, erre van 
piaci fedezet. Sem a 
kivitelezésnek, sem a gazdálkodás 
fenntartásának nincs semmilyen 
előre látható kockázata. 

5 

113 

A fejlesztés hosszú távú 
fenntartása nem teljesen 
biztosított. Vannak előre látható 
kivitelezési, gazdálkodás 
fenntartási kockázatok, de ezek 
kezelésére a pályázó felkészült, 
igyekszik rá alternatívát adni. 

5 

114 

A fejlesztésnek magas fokú, nagy 
valószínűségű előre látható 
kivitelezési, gazdálkodás 
fenntartási kockázatai vannak, de 
ezek kezelésére a pályázó 
felkészült, igyekszik rá alternatívát 
adni. 

1 

115 A fejlesztésnek magas fokú, nagy 
valószínűségű előre látható 
kivitelezési, gazdálkodás 
fenntartási kockázatai vannak, és 
ezek kezelésére a pályázó nem 
felkészült, nem tud rá hiteles 
alternatívát adni. 

0 

116 FORRÁSSZERKEZET 

117 

Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy 
több? 2 

A saját forrás a kötelező 
minimumnál legalább 20%-kal 
nagyobb. 

2 

118 A saját forrás csak a kötelező 
minimum. 0 

119 

Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, 
akkor az önrész mekkora része hitel? 2 

A saját forrást teljes egészében 
hitel nélkül fedezi. 2 

120 A saját forrás felét nem haladja 
meg a hitel mértéke. 1 

121 A saját forrás felét meghaladja a 
hitel mértéke. 

0 

122 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 100 
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Értékelési szempontrendszer a 2. § (5) bekezdés esetében, a 3. célterület keretében 
benyújtott pályázatokhoz 

 A B C D 

1 Értékelési szempont Max. 
pont 

Értékelési szempontok kategóriák 
szerint 

Adható 
pont 

2 A TANYÁN ÉLŐ LAKOSOK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

3 
A lakcímkártyán található dátum szerint a pályázó hány éve él a 
fejlesztendő tanyán? 3 

> 10 év 3 

4 3 - 10 év 1 

5 < 3 év 0 

6 

Milyen a pályázó munkaerő piaci helyzete? 

(egyet választhat) 
3 

Állással rendelkező személy 0 

7 Önfoglalkoztatott 1 

8 Munkanélküli 2 

9 Gazdaságilag nem aktív személy 3 

10 

A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye? 5 

A fejlesztendő tanya a pályázó 
lakóhelye  5 

11 A fejlesztendő tanya a pályázó 
tartózkodási helye  0 

12 

A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 

> 4 fő 3 

13 3 - 4 fő 2 

14 1 - 2 fő 1 

15 

A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, 
gyermek). 3 

A tanyán legalább három családi 
generáció él együtt. 3 

16 A tanyán kettő családi generáció 
él együtt. 2 

17 A tanyán egy családi generáció él 
együtt. 1 1 

18 

A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 2 

> 3 fő 2 

19 1 - 3 fő 1 

20 
Nem él a tanyán 18 évnél 
fiatalabb. 0 

21 
A pályázó gyermekét/gyermekeit egyedül neveli? 1 

Igen 1 

22 Nem 0 

23 

A tanyán élő 60 év felettiek száma. 2 

> 3 fő 2 

24 1 - 3 fő 1 

25 Nem él a tanyán 60 évnél 
idősebb. 0 

26 
Él-e a tanyán tartósan beteg, fogyatékkal élő, rokkant személy? 2 

Igen 2 

27 Nem 0 

28 

Együttműködik-e tanyagondnokokkal, családsegítőkkel? 2 

Igen, tanyagondnokkal. 1 

29 Igen, családsegítővel. 1 

30 Nincs kapcsolata segítőkkel. 0 
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31 

Mennyi a tanyán élők egy főre jutó havi nettó jövedelme? 2 

< 50 000 Ft 2 

32 50 000 - 80 000 Ft 1 

33 > 80 000 Ft 0 

34 A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA 

35 

Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot?  
(A kategóriák közül a legmagasabb pontszám kerül 
figyelembevételre.) 

3 

Igen, komplex programmal 
fejlesztendő járásból 3 

36 Igen, fejlesztendő járásból 2 

37 Igen, kedvezményezett járásból 1 

38 Nem 0 

39 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
kedvezményezett, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott 
településről nyújtották-e be a pályázatot? 

1 
Igen 1 

40 Nem 0 

41 

Milyen messze található a tanya a legközelebbi településtől? 3 

> 6 km 3 

42 4 - 6 km 2 

43 1 - 3 km 1 

44 < 1 km 0 

45 
Milyen messze található a tanya a legközelebbi szilárd 
burkolatú úttól? 2 

< 500 m 0 

46 500 - 2500 m 1 

47 > 2500 m 2 

48 
Rendelkeznek-e földterülettel? 2 

Igen, rendelkeznek. 2 

49 Nem rendelkeznek. 1 

50 

Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? 

(többet is megjelölhet) 
7 

Nincs se vezetékes, se egyedi 
villany. 2 

51 Nincs vezetékes ivóvíz. 1 

52 Nincs fúrt kút. 2 

53 Nincs szilárd burkolatú út. 1 

54 Nincs gépkocsi. 1 

55 

A tanyai lakóépület utolsó felújítási éve. 2 

1990, vagy azelőtti években 2 

56 1991 - 2000 közötti években 1 

57 2000, vagy azutáni években 0 

58 
A fejlesztéssel érintett lakóépület falazata vályog, vagy vert fal? 3 

Igen 3 

59 Nem 0 

60 A fejlesztéssel érintett lakóépület nem rendelkezik alappal, a 
fejlesztés tartalmazza az alap kialakítását. 

2 
Igen 2 

61 Nem  0 

62 

Az épület építésének éve. 4 

1940, vagy az előtti 4 

63 1941 - 1965 közötti év 3 

64 1966 - 1980 közötti év 2 

65 1981, vagy azutáni év 1 

66 
A tető ácsszerkezete jelenleg megoldott 1 

Igen 1 

67 Nem 0 
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68 

A tető héjalása jelenleg 2 

azbeszt cem. v. pala 2 

69 nád v. szalma 1 

70 cserép, vagy egyéb 0 

71 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA  

72 

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott 
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban 
hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés 
technológiai, kitér-e a technológia részletes bemutatására? 
Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat? 

4 

A bemutatás részletes, ezek 
alapján a választott fejlesztés 
teljes mértékben megfelelőnek 
tűnik a probléma megoldására, 
valamint technológiai, műszaki 
fejlesztés esetén kitér annak 
részletes bemutatására. 

4 

73 

A bemutatás nem részletes, ezek 
alapján a választott fejlesztés 
nem tűnik teljes mértékben 
megfelelőnek a probléma 
megoldására, vagy technológiai, 
műszaki fejlesztés esetén nem tér 
ki annak részletes bemutatására. 

1 

74 

1 

A megvalósításba, kivitelezésbe, 
beszerzésbe helyi vállalkozókat is 
bevon. 

1 

75 
A megvalósításba, kivitelezésbe, 
beszerzésbe helyi vállalkozókat 
nem von be. 

0 

76 A FEJLESZTÉS HATÁSAI 

77 

A fejlesztésnek van-e releváns, közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 2 

A fejlesztésnek van releváns, 
közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre, 
amelyet a pályázó részletesen 
bemutat. 

2 

78 

A fejlesztésnek nincs releváns, 
közvetlen pozitív hatása a 
környezetre, vagy a természetre, 
vagy a felsoroltak nem 
megalapozottak, egyáltalán nem 
részletezettek. 

0 

79 

A fejlesztésnek van-e közvetlen negatív hatása a környezetre, 
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 

3 

A fejlesztésnek nincs közvetlen 
negatív környezeti, vagy 
természeti hatása, A fejlesztésnek 
van közvetlen negatív környezeti, 
vagy természeti hatása, de van 
részletes terv, leírás arra, hogy a 
pályázó ezt hogyan semlegesíti 

3 

81 

A fejlesztésnek van negatív 
környezeti, vagy természeti 
hatása, és ez ellen nem, vagy nem 
megfelelően lép fel a pályázó. 

0 

82 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 70 
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Értékelési szempontrendszer a 2. § (6) bekezdés esetében, a 4. célterület keretében 
benyújtott pályázatokhoz 

  A B C D 

1 Értékelési szempont 
Kötelezően 
teljesítendő 

elem (K) 

Értékelési szempontok 
kategóriák szerint 

Adható 
pont 

2 A program megvalósítása igazolható beszerzési forrásból 
származó tájfajták, illetve tájjellegű növények telepítésével 
valósul meg?  

K 
igen 5 

3 nem 0 

4 
A program közösségi termelés keretein belül valósul meg?  K 

igen 5 

5 nem 0 

6 A program során tervezik oktatási és mentorálási feladatok 
lebonyolítását? K 

igen 5 

7 nem 0 
8 A program során keletkező végtermékeket nem 

értékesítheti, azokat kizárólag saját felhasználásra 
hasznosíthatja? 

K 
igen 5 

9 nem 0 

10 

Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot?  
(A kategóriák közül a legmagasabb pontszám kerül 
figyelembevételre.)  

Igen, komplex programmal 
fejlesztendő járásból 3 

11 Igen, fejlesztendő járásból 2 

12 Igen, kedvezményezett 
járásból 1 

13 Nem 0 
14 A település rendelkezik korábbi, releváns tapasztalattal 

mezőgazdasági programok megvalósítása terén?   
igen 2 

15 nem 0 
16 A program régi gyümölcsösök és/vagy szőlőültetvények 

felújításával valósul meg?   
igen 1 

17 nem 0 

18 
A településen, vagy valamely szomszédos településen 
üzemel közkonyha és/vagy a település a közintézmények 
közétkeztetési ellátásában, alapanyag ellátásban 
rendelkezik releváns tapasztalattal? 

  
igen 1 

19 nem 0 

20 A program több település együttműködésével, vagy helyi 
civil egyesület, szociális szövetkezet,  nemzetiségi 
önkormányzat bevonásával valósul meg? 

  
igen 1 

21 nem 0 
22 

A település 2015. január 1-én fennálló lakosságszáma.   

< 500 fő 4 
23 501-2.000 fő 3 
24 2.001-5.000 fő 2 
25 5.001-10.000 fő 1 
26 > 10.000 fő 0 
27 A program a meglévő, kihasználatlan parlagterületek 

bevonásával valósul meg?   
igen 2 

28 nem 0 

29 
A program során területvásárlás is történik?   

igen 1 

30 nem 0 
31 A programba bevont összes földterület nagysága eléri a 

területalapú támogatásra való jogosultság küszöbét?   
igen 1 

32 nem 0 
33 A program során vegyszermentes termelési módot 

alkalmaznak? 
  igen 2 

34   nem 0 
35 

A mentorálásban részesíteni kívánt személyek hány 
szociálisan rászoruló csoportot érintenek? 

  0 0 

36   1 1 

37   > 1 2 

38 Zártkert revitalizációs program - max. elérhető pontszám 40 
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A nemzetgazdasági miniszter 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelete
az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 1., 3–13., 15–21. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A gazdálkodó számítógépesített rendszerének működési zavara esetén alkalmazandó 
részletszabályok

1. § (1) Ha a  vámhatóság váminformatikai rendszere – hétköznapokon 8 órától 16 óráig (a továbbiakban: munkaidőben) 
2 órát meghaladó, egyéb időszakban (a továbbiakban: munkaidőn kívül) 4 órát meghaladó időtartamban – 
nem  üzemel, abban az  esetben erről a  vámhatóság e-mail útján tájékoztatja az  ügyfeleket, egyidejűleg a  NAV 
Internetes Portálján közzéteszi az üzemszüneti feldolgozási rend bevezetését. A vámhatóság mind az üzemszüneti 
eljárás kezdetéről, mind az üzemszüneti eljárás befejezéséről küld tájékoztatást.

 (2) Ha az  üzemszünet az  ügyféli oldalon jelentkezik (ügyfél okmánykitöltő rendszere vagy kommunikációs rendszere 
nem üzemel), és az  informatikai alkalmazás munkaidőben 2 órát meghaladó, munkaidőn kívül 4 órát meghaladó 
időtartamban nem üzemel, abban az  esetben – a  rendszer üzemen kívül kerüléséről szóló bejelentés alapján – 
az üzemszüneti eljárást az indító/rendeltetési vámhivatal hagyja jóvá.

 (3) Az  ügyfél rendszerének üzemen kívül kerülése esetén értesíti az  indító/rendeltetési vámhivatalt. Az  értesítés 
a „Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése” elnevezésű nyomtatvány alkalmazásával fax útján, 
e-mail útján vagy személyesen, az árunyilatkozat benyújtásával egy időben is megvalósulhat.

 (4) Az  ügyfél rendszerének üzemen kívül kerülése esetén árutovábbításnál az  indító/rendeltetési vámhivatal, kivitel 
esetén a kiviteli vámhivatal dönt az üzemszünet bevezetéséről. Egyszerűsített eljárás esetén az  indító/rendeltetési 
vámhivatal soron kívül hozza meg döntését. Ezen túlmenően az  indító/rendeltetési, illetve a  kiviteli vámhivatal 
– az üzemszüneti eljárás indokoltságára vonatkozóan – bizonyítékot kérhet vagy ellenőrzést végezhet. Amennyiben 
szükséges, az  azonos hatáskörrel rendelkező, az  ügyfél rendszerét üzemeltető székhely/telephely szerint illetékes 
vámhivatal is megkereshető ebből a célból.

 (5) A  vámhatósági döntéssel ellátott bejelentőt az  indító/rendeltetési vámhivatal fax, illetve e-mail útján visszaküldi 
vagy személyesen visszaadja az ügyfél részére.

 (6) Az üzemszünet elhárulásáról az ügyfél faxon/e-mail útján/személyesen haladéktalanul értesíti az indító/rendeltetési 
vámhivatalt. Az  üzemszünet megszűnésének bejelentésére a  (3)  bekezdés szerinti nyomtatvány, vámhatósági 
engedéllyel ellátott bejelentő lap vagy azzal azonos tartalmú bejelentés is szolgálhat, amennyiben az  indító/
rendeltetési vámhivatal az  üzemszünetet korábban jóváhagyta. Az  ügyfélnek a  bejelentőn fel kell tüntetnie 
–  amennyiben volt – az  üzemszüneti eljárás alatt felhasznált tételszámokat. Amennyiben a  bejelentőn meglévő 
hely nem elegendő valamennyi tételszám feltüntetésére, akkor az  ügyfél azt egy általa azonos adattartalommal 
szerkesztett táblázattal kiegészítheti. Az  indító/rendeltetési, illetve a  kiviteli vámhivatal a  bejelentés tudomásul 
vételéről az ügyfelet értesíti.

2. A kötelező érvényű felvilágosításra vonatkozó szabályok

2. §  A kötelező érvényű származási felvilágosításra vonatkozó határozat iránti kérelem papír alapon is benyújtható 
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

3. Az engedélyezett gazdálkodói engedélyhez előírt gyakorlati jellegű szakértelem igazolásának 
szempontjai

3. § (1) A kérelmező az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (4) bekezdése 
szerinti 3 éves igazolt szakmai gyakorlat igazolására szolgál különösen:
a) a kérelmező által – saját érdekében, vagy képviselőként – végzett vámalakiságok vagy vámügyi 

tevékenységek vitele, amelynek bizonyítékául szolgálhat az  EORI szám feltüntetése a  vám-árunyilatkozat 
megfelelő rovatában, vagy vámfizetési kötelezettségek teljesítésének igazolása,

b) valamely vámjogszabályokon alapuló engedély legalább 3 évig tartó megléte, amellyel a  konkrét 
vámtevékenységet végzi, vagy
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c) valamely exportőr vagy importőr érdekében végzett nemzetközi áruszállítás szervezése, vagy fuvarozóként 
való lebonyolítása, amelynek bizonyítékául fuvarokmányok és fuvarozási szerződések szolgálnak.

 (2) Abban az  esetben, ha a  kérelmező valamely cégjogi átalakulás eredményeként 3 évnél rövidebb ideje áll fenn, 
a  vámügyi tevékenységek végzését a  jogelőd gazdálkodók tevékenységének figyelembe vételével meglévőnek 
ítélheti, ha a konkrét vámügyi tevékenységek változatlanul fennállnak.

 (3) A  gyakorlati jellegű szakértelem meglétét a  kérelmező vámügyi tevékenységének vitelére alkalmazott személy 
– a munkaszerződés, vagy a munkaköri leírás bemutatásával – is teljesítheti, az alábbi szempontok szerint:
a) a kérelmező szervezetében a  vámtevékenységek végzéséhez kapcsolódó munkakör betöltésével, több 

ilyen munkakört betöltő személy esetében valamennyi ilyen jellegű munkaviszonyban álló alkalmazott 
tekintetében,

b) a kérelmezőnél 3 évnél rövidebb ideje betöltött munkakör esetén a  munkaviszonyban álló alkalmazott 
a  feltétel teljesítését egy korábban egy más cégnél betöltött munkakörrel is igazolhatja, a  korábbi 
munkaszerződés, vagy munkáltatói igazolás alapján, vagy

c) kis- és középvállalkozások esetén, ahol a  munkakörök nem feltétlenül különülnek el, a  bejelentett 
foglalkoztatotti viszony vagy az egyéni vállalkozás léte és kérelmező nyilatkozata alapján.

 (4) A  kérelmező vámügyi tevékenységének viteléért felelős, állandó megbízás alapján tevékenykedő személy esetén 
a  szakmai gyakorlat igazolásául a  megbízási szerződés szolgál, több megbízással foglalkoztatott személy esetén 
valamennyi ilyen jellegű megbízás tekintetében. A  3 évnél rövidebb ideje fennálló megbízásos viszony esetén 
a  megbízott személy fennálló vámügyi engedélyei, vagy képviselőként más érdekében végzett vámalakiságok és 
vámtevékenységek is figyelembe vehetők.

4. A vámigazgatási bírságra, a lefoglalásra, az elkobzásra, illetve a megsemmisítésre vonatkozó 
részletes szabályok

4. § (1) A Vtv. 25. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha
a) a nyilatkozattevő a  vám-árunyilatkozat, az  átmeneti megőrzési árunyilatkozat, a  belépési gyűjtő 

árunyilatkozat, a  kilépési gyűjtő árunyilatkozat, az  újrakiviteli árunyilatkozat vagy az  újrakiviteli értesítés 
benyújtásakor nem biztosítja
aa) az  árunyilatkozatban, az  értesítésben vagy a  kérelemben megadott információ pontosságát és 

teljességét, vagy
ab) az alátámasztó okmányok hitelességét, pontosságát és érvényességét,

b) a vám-árunyilatkozatot vagy az átmeneti megőrzési árunyilatkozatot benyújtó nyilatkozattevő a nyilatkozatát 
alátámasztó okmányokat nem nyújtja be a  vámhatóságokhoz, amikor az  uniós jog azt előírja, vagy amikor 
a vámellenőrzéshez az szükséges,

c) ha az  okmányok és információk megőrzésére kötelezett személy nem őrzi meg a  vámalakiságok 
elvégzéséhez kapcsolódó okmányokat és információkat a vámjogszabályok által előírt ideig,

d) vámeljárás esetében a  szóban forgó vámeljárásra irányadó rendelkezések alkalmazásához szükséges 
alátámasztó okmányok a  vám-árunyilatkozat vagy a  kiegészítő árunyilatkozat benyújtásának időpontjában 
nincsenek a nyilatkozattevő birtokában és így nem bocsátja azokat a vámhatóságok rendelkezésére,

e) a vámeljárás nyilatkozattevője az  egyszerűsített árunyilatkozat vagy a  nyilatkozattevő nyilvántartásába 
való bejegyzés esetében nem nyújt be a  megadott határidőn belül kiegészítő árunyilatkozatot az  illetékes 
vámhivatalhoz,

f ) a vámjogszabályban erre kötelezett személy az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Vámkódex) meghatározottak 
szerint nem nyújt be belépési gyűjtő árunyilatkozatot, tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről szóló 
értesítést, átmeneti megőrzési árunyilatkozatot, vámáru-nyilatkozatot, indulás előtti árunyilatkozatot, 
újrakiviteli árunyilatkozatot, kilépési gyűjtő árunyilatkozatot vagy újrakiviteli értesítést.

 (2) A Vtv. 25. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha
a) az a  személy, aki az  Unió vámterületére árut szállít be, nem tesz eleget az  áru megfelelő helyre történő 

szállítására vonatkozó kötelezettségének, vagy nem tájékoztatja a vámhatóságot, ha e kötelezettségek nem 
teljesíthetők,

b) az adott vámeljárás jogosultja a vámfelügyelet alatt álló nem uniós árut a vámfelügyelet alól kivonja,
c) a vámhatóság által az  árura, a  csomagolásra vagy a  szállítóeszközökre felhelyezett azonosítási eszközöket 

a vámhatóság előzetes engedélye nélkül eltávolítják vagy megsemmisítik,
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d) az érintett személy a  vámhatóság kérésére, az  előírt határidőn belül a  megfelelő formában nem bocsátja 
rendelkezésre a szükséges okmányokat és információkat, vagy nem adja meg részére a vámalakiságok vagy 
vámellenőrzések végrehajtásához szükséges segítséget,

e) az a személy, aki az Unió vámterületére árut szállít be, nem állítja azt vám elé a belépést követően,
f ) az árut a Vámkódex 140. cikke szerint a vámhatóság engedélye nélkül vagy nem a vámhatóság által kijelölt 

vagy jóváhagyott helyeken rakják ki vagy átrakják az azt fuvarozó szállítóeszközről,
g) az a személy, aki az Unió vámterületérről árut szállít ki, nem állítja azt vám elé a kilépést megelőzően,
h) az Unió vámterületére jogellenesen bejuttatott nem uniós árut vagy az  árutovábbítási eljárás alatt álló, 

a rendeltetési vámhivatalnál vám elé nem állított árut szereznek meg vagy birtokolnak.
 (3) A Vtv. 25. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha

a) az aktív feldolgozási eljárás jogosultja nem zárja le a vámeljárást a meghatározott határidőn belül,
b) a passzív feldolgozási eljárás jogosultja a Vámkódex 262. cikke szerint nem viszi ki a hibás árut a határidőn 

belül,
c) az árutovábbítási eljárás jogosultja a rendeltetési vámhivatalnál az előírt határidőn belül nem állítja vám elé 

az árut sértetlenül és az azonosítás biztosítására a vámhatóság által hozott intézkedések betartásával,
d) a vámeljárás jogosultja nem tesz eleget a  vámraktározási eljárás alatt álló áru tárolásából eredő 

vámjogszabályok által meghatározott kötelezettségeknek,
e) a vámellenőrzéshez vagy az  adott vámeljárás alkalmazásához kapcsolódóan hamis információkat vagy 

okmányokat bocsátanak a vámhatóságok rendelkezésére,
f ) az árun a vámraktárban a vámhatóság engedélye nélkül a megengedett kezelési módokon túl feldolgozást 

végeznek,
g) export-visszatérítéssel érintett áru berakodásának a  612/2009/EK rendelet 5.  cikk (7)  bekezdés b)  pontja 

szerinti bejelentését elmulasztják vagy a bejelentést az előírt határidőt be nem tartva vagy nem e rendelet 
54. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teszik meg a vámhatósághoz.

 (4) A Vtv. 25. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha
a) az átmeneti megőrzésben lévő nem uniós áruért felelős személy az  árut a  Vámkódex 149.  cikke szerinti 

határidőn belül nem vonja vámeljárás alá, vagy nem viszi újra ki,
b) az árut a  vámhatóság előzetes engedélye nélkül átmeneti megőrzési létesítményben vagy vámraktárban 

tárolják,
c) a vámraktári engedély birtokosa nem tesz eleget a  vámraktározási eljárás alatt álló áru tárolásából eredő 

kötelezettségeknek,
d) a vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó határozat jogosultja nem teljesíti a  határozatból eredő 

kötelezettségeit,
e) a vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó határozat jogosultja nem értesíti haladéktalanul 

a  vámhatóságot az  említett vámhatóság által hozott határozat meghozatalát követően felmerült bármely 
olyan tényezőről, amely befolyásolhatja a határozat fenntartását vagy tartalmát,

f ) az érintett személy az engedélyezett gazdálkodó engedélyt, az egyszerűsített árunyilatkozat igénybevételére, 
a  Vámkódex szerinti egyéb egyszerűsítések igénybevételére, az  áru különös eljárások alá vonására vagy 
tranzitterület létesítésére vonatkozó engedélyt a  vámhatóságoktól valótlan nyilatkozatok révén szerezte 
meg, vagy a vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó egyéb határozat meghozatalához a vámhatóság 
részére valótlan információt bocsátott rendelkezésre,

g) a központi vámkezelés engedélyese, valamint az  önértékelésre jogosító engedély birtokosa nem, 
vagy hibásan, vagy hiányosan teljesíti az  egyéb terhek megállapításához szükséges adatszolgáltatási 
kötelezettségét.

 (5) A Vtv. 25.  § (1)  bekezdés e)  pontjában foglalt jogsértés valósul meg, ha a  vámmentesség igénybevételéhez 
szükséges, előírt feltételeket, kötelezettségeket már nem teljesítik, vagy ha a  vámhatóság utólag megállapítja, 
hogy az  áru vámmentes szabad forgalomba bocsátására vonatkozó feltétel a  vám-árunyilatkozat elfogadásának 
időpontjában nem állt fenn.

 (6) A Vtv. 25. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt jogsértés valósul meg különösen, ha
a) vámszabad területre – amennyiben a vámszabad terület érintkezik valamely tagállam és egy harmadik ország 

közötti szárazföldi határral – nem közvetlenül, az Unió vámterületének más részén történő keresztülhaladás 
nélkül szállítanak be árut,

b) a vámjogszabályban erre kötelezett személy a  Vámkódexben meghatározottak szerint nem nyújt be 
vámszabad területen végzett tevékenységekről szóló értesítést,
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c) vámszabad területen a  Vámkódex 244.  cikkének (1)  bekezdése szerint a  vámhatóság jóváhagyása nélkül 
épületet építenek,

d) az érintett személy a Vámkódex 245. cikke szerint nem állítja vám elé a vámszabad területre szállított árut.

5. § (1) A Vtv. 25. § (7) bekezdésében meghatározott bírságot kell felszámítani, ha az exportőr vagy a beszállító a származási 
igazolással kapcsolatos benyújtási kötelezettségének a  vámhatóság felszólításában megjelölt időpontig nem tesz 
eleget.

 (2) A Vtv. 25.  § (7)  bekezdése szerinti vámigazgatási bírság kiszabásának van helye, ha az  exportőr vagy a  beszállítói 
nyilatkozatot tevő a  származási igazolás kiállításakor a  vám-visszatérítési tilalom tekintetében a  vámhatóságot 
megtéveszti azzal, hogy
a) eltitkolja az exporttermék nem származó anyaghányadát, vagy
b) a valóságnál kisebb arányú nem származó termékhányadot mutat ki.

 (3) Ha a (2) bekezdés alapján az érintett vámok és egyéb terhek jogcímenkénti összege a 10 EUR-t nem haladja meg, 
úgy nem kell vámigazgatási bírságot kiszabni.

 (4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megállapítására külföldi vámhatóság megkeresése alapján 
kerül sor,
a) a (2)  bekezdés a)  pontja esetében a  származási igazolást a  vámhatóság nem erősíti meg, és származási 

igazolásonként kiszabja a Vtv. 25. § (7) bekezdése szerinti bírságot,
b) a (2) bekezdés b) pontja esetében a vámhatóság a Vtv. 25. § (7) bekezdése alapján származási igazolásonként 

szabja ki a  vámigazgatási bírságot, egyidejűleg – ha a  bírságot és a  vámhiányt megfizetik és a  termék 
a származásra vonatkozó előírások maradéktalan betartásával a származó helyzetet elnyerte – a származási 
igazolást megerősíti.

 (5) A  Vtv. 28.  § (1)  bekezdésének alkalmazásában, amennyiben a  vámhiány alapján kerekített bírságösszeg az   
1000 forintot nem éri el, a bírság mértékét a Vtv. 25. § (4)–(5) bekezdéseinek alkalmazásával kell megállapítani.

6. § (1) A  vámigazgatási bírság a  Vtv. 30.  §-a szerinti gyorsított eljárásban (a továbbiakban: gyorsított eljárás) történő 
kiszabása feltételeinek megléte esetén, ha az  ellenőrzést végző a  gyorsított eljárás lefolytatása mellett dönt, ezt 
közli az  érintett személlyel és egyúttal tájékoztatja a  gyorsított eljárás lefolytatásának törvényi feltételeiről és 
a jogkövetkezményekről.

 (2) A jogsértő személy az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tudomásul vételét nyilatkozat aláírásával ismeri el.
 (3) A jogsértő személy beleegyező nyilatkozata esetén az ellenőrzést végző a felvett jegyzőkönyv alapján, a helyszínen 

határozatot hoz.
 (4) Gyorsított eljárás esetén a  határozat eredeti példányát és a  kiszabott bírság megfizetésének tényét igazoló 

nyugtát a  jogsértő személy részére igazoltan át kell adni. Az átadott nyugta tartalmazza a határozatot hozó szerv 
megnevezését, a  vámigazgatási bírság kiszabásáról rendelkező határozat számát, a  jogsértő személy nevét, 
EORI számát, adóazonosító számát, annak hiányában a személyazonosító okmány számát, a kiszabott vámigazgatási 
bírság összegét és az államháztartási számla számát.

 (5) Ha a  gyorsított eljárás lefolytatásának feltételei, a  magyar nyelvet nem beszélő, külföldi állampolgárral szemben 
állnak fenn, akkor az  ellenőrzést végző gondoskodik arról, hogy a  jogsértő személy az  általa beszélt nyelven 
megismerje a  Vtv. 30.  § (2)  bekezdésének megfelelően a  NAV vezetője által kiadott tájékoztatást és a  szükséges 
nyilatkozatokat megtehesse. Ha a  jogsértő személy a  tájékoztatást nem értette meg, úgy tolmács kirendelésére 
kerül sor.

7. § (1) Az  eljáró vámhivatal a  lefoglalt dolgokat – a  vámigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges áruazonosításra 
alkalmas módon – jelzéssel látja el.

 (2) A  Vtv. 31.  § (1)  bekezdése szerint lefoglalt jövedéki termékek megsemmisítése tekintetében –  a  vámjogszabályokban 
foglaltak sérelme nélkül – a jövedéki jogszabályok rendelkezései irányadóak.

5. A díjakra és költségekre vonatkozó részletes szabályok

8. § (1) A  közúti járművek és szállítótartályok vámzár alatt történő nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért 
– a vizsgálat eredményétől függetlenül – járművenként, a szállítótartályok esetén típusbizonyítványonként 15 000 forint 
vizsgálati díjat kell fizetni a  vizsgálatot végző vámhivatalnál. A  Honvédelmi Minisztérium, a  Magyar Honvédség, 
a  NATO és a  NATO békepartner tagországok haderőinek tulajdonában lévő járművekre és szállítótartályokra, 
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valamint a  katonai árukat szállító polgári járművekre és szállítótartályokra nem kell vizsgálati díjat fizetni, ha 
a nemzetközi árufuvarozás a vámjogszabályok szerinti 302. formanyomtatvány igénybevételével történik.

 (2) Az áru kérelemre végzett kísérése esetén a tényleges költséget, de legalább óránként és a hivatalos kíséretet végző 
személyenként 5000 forint díjat kell fizetni. A kísérés tényleges költségének elemeit és számításának módját a NAV 
vezetője tájékoztatásban teszi közzé.

 (3) A  NAV Szakértői Intézete (a továbbiakban: Intézet) által az  érintett személy kérelmére végzett laboratóriumi 
vizsgálat díja az  elvégzett vizsgálat költsége, amelyet a  vizsgálatot kérő a  többi költségtől elkülönítve köteles 
megfizetni. A  tényleges költséget kell megfizetni akkor is, ha a  nyilatkozattevő a  NAV illetékes vámhivatala 
felszólítására nem nyújtja be az  analízis bizonyítványt vagy a  termék összetételére vonatkozó dokumentációt, és 
emiatt a vizsgálatot a NAV illetékes vámhivatala végezteti el. A díjakat az érintett NAV által kiállított számla alapján 
köteles megfizetni. A  vizsgálati díj összege az  Intézet által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálat 
költsége. Az Intézet vizsgálati díjait a NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé.

 (4) A szemledíjak összege:
a) az eseti házi szemle díja szemlekérelmenként 3000 forint, továbbá

aa) a vámhivatal hivatalos idején belül megkezdett óránként és személyenként 2500 forint,
ab) a  vámhivatal hivatalos idején túl, valamint munkaszüneti napon, heti pihenőnapon megkezdett 

óránként és személyenként 5000 forint,
b) a rendszeres házi szemle, valamint a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátás díja naponta 3000 forint, 

továbbá
ba) a vámhivatal hivatalos idején belül, megkezdett óránként és személyenként 2500 forint,
bb) a  vámhivatal hivatalos idején túl, valamint munkaszüneti napon, heti pihenőnapon megkezdett 

óránként és személyenként 5000 forint.
 (5) A  szemledíjat az  köteles megfizetni, aki az  eljárást kérelmezte. A  kérelmezőnek vagy közvetlen képviselőjének fel 

nem róható akadály következtében előállott várakozás vagy meghiúsult eljárás esetén szemledíjat nem kell fizetni.
 (6) Ha a  vámhivatal hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a  kérelmezőnek vagy közvetlen képviselőjének 

felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg, illetőleg folytatható, felemelt 
szemledíjat kell fizetni. A felemelt szemledíj összege az eredetileg fizetendő összeg kétszerese.

 (7) Meghiúsult eljárás esetében a  szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha a  várakozás az  egy órát nem haladja meg. 
Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni azt is, ha a kért eljárás az áru vagy fuvareszköz (szállítóeszköz) hiánya miatt nem 
végezhető el.

 (8) Meghiúsult eljáráskor – ha a szemledíj összegét az ügyfél vitatja – az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 
tartalmaznia kell a szemle elmaradásának okát és a várakozás idejét. A szemledíj összegéről a jegyzőkönyv alapján 
az eljáró vámhivatal dönt.

 (9) Az államháztartási törvény hatálya alá tartozó szerv esetén a díjak megfizetésére a kincstári elszámolásra vonatkozó 
szabályozást kell figyelembe venni a 15 munkanapon belül tett intézkedés igazolásának kötelezettségével.

 (10) Az  export-visszatérítésben részesülő mezőgazdasági termékek körében a  visszatérítésben vagy egyéb 
támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitelének fizikai vizsgálatokkal történő ellenőrzéséről szóló, 
2008. december 17-i 1276/2008/ EK rendelet alapján, a  helyszínen elvégzett fizikai ellenőrzés után 6000 forint 
szemledíjat kell fizetni, melyet a vámhatóság külön szab ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki a mezőgazdasági 
termék után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról 
szóló, 2009. július 7-i 612/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 612/2009/EK rendelet) 5.  cikk (7)  bekezdés szerint 
a berakodást bejelentette. A fizikai ellenőrzést követően a helyszínen elvégzett vámeljárás után külön szemledíjat 
fizetni nem kell.

 (11) Ha a fizikai ellenőrzés a bejelentőnek felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg, 
illetőleg folytatható, a (6) bekezdésben előírt felemelt szemledíjat kell fizetni a (8) bekezdésben szabályozott eljárás 
lefolytatása mellett.

 (12) A szemledíj összege 8000 forint, ha a szállítmány hitelesített mérőeszközzel történő mérésére – a fizikai ellenőrzés 
felfüggesztése mellett – későbbi időpontban, vagy nem a berakodás, hanem a mérőeszköz helyszínén kerül sor.

 (13) Ha a  házi szemlét a  Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Program keretében kérelmezik, vagy ha azon kívül 
bármely más esetben a  katonai vámügyi szerv kérelmezi, olyan légi járművek esetében, amelyekkel ideiglenes 
vagy eseti jelleggel nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtér igénybevételével történik az  áruszállítás, 
szemledíjat nem kell fizetni. Az  ideiglenesen megnyitott határátkelőhelyen teljesített vámszolgálatért fizetendő 
díj mértékét a  határátkelőhely és az  ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint 
a határátlépési pontról szóló kormányrendelet tartalmazza.
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 (14) A  hivatali időn kívül vagy a  vámhivatal helyiségétől vagy területétől eltérő helyen történő szemle iránti kérelmet 
a 2. melléklet szerinti szemlebejelentéssel kell kezdeményezni.

 (15) A  vámhivatalnak az  I. típusú vámudvaron működő szolgálati helyén az  üzemeltető tűrni köteles a  vámhivatalhoz 
közvetlenül forduló személy- és/vagy járműforgalmat, azonban az  áruvizsgálathoz szükséges személyzet, illetve 
eszközök, valamint a vámhivatal által be nem rendelt járművek esetében az ingyenes parkolóhely biztosítására nem 
kötelezhető. Az üzemeltetőnek térítésmentesen biztosítania kell mindenki számára a vámhivatal szolgálati helyének 
megközelítését, továbbá, ha az érintett személy nem igényli a közreműködését, úgy a vámeljárásnak a vámhatóság 
által történő elvégzéséért díjat nem számolhat fel.

 (16) A II. típusú vámudvar üzemeltetője által kérelmezett a vámigazgatási eljárás lefolytatása, ha:
a) az üzemeltető maga a külkereskedelmi forgalmat bonyolító személy, aki saját nevében, illetve alkalmazottja 

útján nyújt be árunyilatkozatot vagy értesítést, vagy
b) a vámeljárás során az üzemeltető közvetlen vagy közvetett képviselőként jár el.

9. § (1) A vámhatóság által raktározott áruk esetében a raktározásért fizetendő díj megkezdett 100 kg-onként és naponként 
2000 forint.

 (2) Mentesek a  raktárdíj fizetési kötelezettsége alól a kizárólag a vámhatóság által üzemeltetett raktárban raktározott 
alábbi áruk:
a) az államnak ellenszolgáltatás nélkül felajánlott és elfogadott áruk a felajánlás napjától,
b) a lefoglalt áruk,
c) a lefoglalt, de az elkobzás mellőzésével kiadni rendelt áruk a kiadást elrendelő jogerős határozat kézbesítését 

követő 15 napig, illetve a jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő elteltét követő napig,
d) a talált áruk addig a napig, ameddig azok tulajdonjogát nem igazolják,
e) a nem kereskedelmi jellegű áru forgalmában behozott áruk a  beraktározás napjától számított tizenötödik 

napig, illetve, ha a vámeljáráshoz engedély szükséges – és az engedély iránti kérelmet legkésőbb a belépést 
követő két munkanapon belül benyújtották –, az  engedély megadásának vagy elutasításának keltétől 
számított nyolcadik napig,

f ) a bíróság, illetve más hatóság által elkobzott, karitatív célra felajánlott áruk a  vonatkozó törvényben 
meghatározott ideig

g) az eljáró vámszerv által értékesített vagy megsemmisített áruk az  értékesítés vagy a  megsemmisítés 
elrendelésének a napjától.

A c)  pont alkalmazásában a  kiadást elrendelő jogerős határozat kézbesítése időpontjának minősül – az  érintett 
személy ellenkező tartalmú igazolása hiányában – a keletbélyegzőn szereplő dátumtól számított ötödik nap.

 (3) A  kötelező felvilágosítás kiadása ingyenes, a  kérelmezőnek azonban meg kell téríteni a  vámhatóság részére 
a  határozat kiadásával kapcsolatos igazoltan felmerült költségeket, így különösen a  laboratóriumi vizsgálattal, 
az árura vonatkozó szakértői véleménnyel és az áruminta visszaküldésével kapcsolatos költségeket.

 (4) A Vtv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott célból a NAV által kezelt elektronikus adatbázisokban tárolt közérdekű 
adatok költségtérítés, illetve az  adatbázisok felépítését leíró műszaki információkat tartalmazó dokumentációk 
díjazás ellenében – figyelembe véve az  adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseit – hozzáférhetők. 
A  rendszeres információszolgáltatás a  NAV-val kötött külön szerződés alapján, díjazás ellenében lehetséges. 
A hozzáférhetővé tett adatok, valamint műszaki dokumentációk körét, illetve az eseti adat- és információszolgáltatás 
ellenértékét a  NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé. A  rendszeres adat- és információszolgáltatás esetén 
fizetendő ellenérték mértékét a vonatkozó „általános szerződési feltételek” határozza meg.

6. Az áruk tarifális besorolására vonatkozó részletes szabályok

10. § (1) A  vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a  Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: 2658/87/EGK tanácsi rendelet) 5.  cikk (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
létrehozott és az  egységes vámokmány (a továbbiakban: EV) 33. rovatának ötödik alrovatában feltüntetendő 
nemzeti kódok alkalmazásának általános szabályait és az  alkalmazásra vonatkozó magyarázó jegyzeteket a  NAV 
vezetője tájékoztatásban teszi közzé.

 (2) A nemzeti kiegészítő kódok meghatározásánál elsőbbséget élvez a nemzeti hatáskörben megállapítható, a NAV által 
vámigazgatási eljárás keretében beszedésre kerülő adók, díjak és illetékek beszedését elősegítő kódok kialakítása.

 (3) A  Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer magyarázatát, valamint az  áruosztályozási véleményeket a  NAV vezetője 
tájékoztatásban teszi közzé.
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11. § (1) A 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete, azaz a Kombinált Nómenklatúra 99. Árucsoportjának I. árualcsoportja 
szerinti vámtarifaszámok – az árualcsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzésekben foglalt kivételek mellett – nem 
alkalmazhatóak ha:
a) a vámeljáráshoz kapcsolódóan adókötelezettség keletkezik,
b) a vámeljárást a Kombinált Nómenklatúra 87. Árucsoportjába tartozó járművekre kérik.

 (2) Nem egynemű áruknak a  99. Árucsoport I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok alkalmazásával történő 
vámkezelésekor az áruk azonosítása érdekében a vámokmányhoz árulista benyújtása szükséges, amely tartalmazza 
a vámeljárás alá vont áruk megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét.

7. Az áruk származására vonatkozó részletes szabályok

12. § (1) Az export szállításokhoz igényelt nem preferenciális származási bizonyítványok és igazolások kiadása és igazolása 
– a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek kivételével – a kereskedelmi és iparkamarák feladata.

 (2) A  közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek esetében a  származási bizonyítványok kiállítása és igazolása 
az agrárpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv feladata.

13. § (1) A  beszállítói nyilatkozatok kiállítója az  illetékes vámhivatalnál kezdeményezheti az  INF 4 bizonyítvány kiadását 
az összes, a nyilatkozat igazolására vonatkozó dokumentáció egyidejű benyújtásával.

 (2) Az  INF 4 bizonyítvány kiadására irányuló kérelem papír alapon is benyújtható. A  kérelemnek ez  esetben meg kell 
felelnie a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire 
vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: FJA) 22-02. számú mellékletében foglalt adatszolgáltatási követelményeknek. 
Az  INF  4  bizonyítvány kiadása az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2015.  november 24-i 2015/2447/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: VA) 22-02. számú mellékletben foglalt 
formai követelményeknek megfelelően történik.

14. §  A regisztrált exportőrként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem papír alapon is benyújtható. A  kérelemnek 
ez esetben meg kell felelnie a VA 22-06. számú mellékletben foglalt formai követelményeknek.

15. § (1) Az  exportszállításokhoz igényelt, a  Vámkódex 64.  cikke szerinti preferenciális származási igazolások 
formanyomtatványainak előállítása felől a  vámhatóság intézkedik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, 
e szabályt kell alkalmazni a vámigazgatási eljárás során használatos egyéb nyomtatvány előállítására is.

 (2) A  preferenciális származási igazolások formanyomtatványait a  vámhatóság által kiírt közbeszerzési eljárásban 
nyertes vállalkozás állíthatja elő. Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, e  szabályt kell alkalmazni 
a vámigazgatási eljárás során használatos egyéb nyomtatvány előállítására is.

16. § (1) A  vámhatóság engedélyezheti az  olyan exportőrnek, aki preferenciális megállapodás vagy intézkedés hatálya alá 
tartozó terméket szállít, hogy a termék értékétől függetlenül számlanyilatkozatot, származási nyilatkozatot tegyen 
(a továbbiakban: elfogadott exportőr).

 (2) Az engedélyt kérő exportőrnek a vámhatóság számára minden garanciát biztosítania kell, ami a  termék származó 
helyzetének, valamint a vonatkozó rendelkezésekben megfogalmazott egyéb szabályok teljesítésének igazolásához 
szükséges.

17. §  Az elfogadott exportőri engedély kiadásának feltétele, hogy
1. az exportőr:
a) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy árut kíván szállítani olyan harmadik országokba, amelyekkel az érvényben 

lévő preferenciális kereskedelemre vonatkozó szabályok lehetővé teszik ilyen engedély kiadását,
b) teljesíti a Vámkódex 39. cikk d) pontjában és a VA 26. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt,
c) eleget tesz minden esetben maradéktalanul az  áru származására vonatkozó igazolási kötelezettségének, 

valamint
2. az illetékes vámhivatalnak az EUR.1, EUR-MED szállítási bizonyítvány, helyettesítő FORM A származási bizonyítvány 
hitelesítését, vagy a  külföldi vámhatóság felkérésére végzett utólagos megerősítési eljárás eredményeként 
a származási igazolások megerősítését a megelőző 12 hónapban jogerősen elutasítani nem kellett.
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18. § (1) Az elfogadott exportőri jogállásra irányuló kérelem papír alapon is benyújtható.
 (2) Az elfogadott exportőri engedélykérelemhez csatolni kell az alábbi iratokat:

a) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy árut a preferenciális kereskedelem keretein belül szállít vagy szállítani 
kíván,

b) külkereskedelmi szerződést, levelezést, üzleti tervet, ami igazolja, hogy a  jövőben preferenciális 
megállapodás vagy intézkedés keretében exportálni fog,

c) dokumentációt arra nézve, hogy nyilvántartási rendszere alkalmas a preferenciára jogosító származó helyzet 
bizonyítására,

d) írásbeli kötelezettségvállalást a VA 77.  cikk (7)  bekezdése alapján arra az  esetre, ha az  elfogadott exportőr 
nem kívánja aláírnia számlanyilatkozatot,

e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy könyvelését hol vezetik, amennyiben több telephellyel rendelkezik 
a kérelmező,

f ) nyilatkozatot azon személy megnevezéséről és elérhetőségéről, aki felelős a  preferenciára jogosító 
nyilatkozatok kiadásáért.

19. §  Az elfogadott exportőr:
a) köteles vállalni, hogy csak azokra az árukra ad számlanyilatkozatot vagy származási nyilatkozatot, amelyekre 

a  kiállítás idején birtokában van minden szükséges, a  származó helyzetet alátámasztó okmány vagy 
nyilvántartási adat,

b) teljes felelősséget vállal a  felhatalmazás felhasználásának módjára, különösen az  áruk származására 
vonatkozó hibás nyilatkozatokért vagy a felhatalmazás más helytelen használatáért,

c) biztosítja és felelősséget vállal azért, hogy a  vállalkozásában az  áruk származására vonatkozó nyilatkozatok 
kiadásáért felelős személy ismeri a származási szabályokat,

d) vállalja, hogy a  származást alátámasztó okmányokat a  nyilatkozat kiállításának dátumától legalább 
a vonatkozó preferenciális megállapodásban vagy intézkedésben meghatározott ideig megőrzi,

e) vállalja, hogy a vámhatóságnak a d) pontban meghatározott időn belül bármikor bemutatja az áruk származó 
helyzetét alátámasztó okmányokat.

20. §  A vámhatóság köteles rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni az  elfogadott 
exportőrnél.

21. § (1) Az  1/95 EK–Törökország társulási tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 
2006.  szeptember 26-i 1/2006 EK–Törökország vámügyi együttműködési bizottsági határozat (a továbbiakban:  
EK–TR határozat) 11. cikke szerinti elfogadott exportőri engedély kiadására a 17–19. §-ban foglaltak értelemszerűen 
alkalmazandók.

 (2) Az  EK–TR határozat 11.  cikke szerinti elfogadott exportőri engedély visszavonása tekintetében a  VA 77.  cikk 
(6) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.

22. § (1) A  VA 68.  cikk (5)  bekezdésével összhangban a  regisztrált exportőrökre vonatkozóan a  regisztrációt meg kell 
előznie az  elfogadott exportőri engedélyezésre vonatkozó eljárás lefolytatásának és az  elfogadott exportőri 
vámfelhatalmazási szám kiadásának. A  VA 85.  cikkében foglalt regisztráció csak az  elfogadott exportőri 
vámfelhatalmazási szám birtokában kérhető.

 (2) A  REX rendszer életbelépésekor vámfelhatalmazási számmal már rendelkező elfogadott exportőrök a   
VA 85. cikkének megfelelően kérelmezhetik a regisztrált exportőri nyilvántartásba vételüket.

 (3) A  REX rendszerből való törlés az  elfogadott exportőri vámfelhatalmazás érintetlenül hagyásával is 
kezdeményezhető.

23. § (1) Az FJA 58. cikkében foglaltak, valamint jelen rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre vonatkozó 
engedélyt a  kérelmező székhelye szerint illetékes vámhivatal adja ki. Amennyiben a  gyártó több telephellyel 
rendelkezik, a  telephely(ek) szerint illetékes vámhivatalokat az  engedélyt kiadó vámszerv a  határozat egy 
példányának megküldésével értesíti.

 (2) Az engedély akkor adható ki, ha a kérelmező
a) teljesíti a Vámkódex 39. cikk d) pontjában és a VA 26. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt,
b) uniós termelő tevékenységet folytat és tevékenységét Magyarországon végzi,
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c) nyilatkozik arra nézve, hogy a termékek származására vonatkozó igazolási kötelezettségének minden esetben 
maradéktalanul eleget tesz,

d) amennyiben gyártó, annak főkönyvelője vagy pénzügyi vezetője nyilatkozik arról, hogy kettős könyvelést 
vezet és a  készletnyilvántartásánál a  „first in – first out” (elsőként bevételezett eszköz elsőként kiadva) 
(a  továbbiakban: fifo) elvet alkalmazza, továbbá, hogy a  könyvelésben a  származó és nem származó 
anyagokat elkülönítve tartja nyilván,

e) nyilatkozik a módszer alkalmazásának szükségességéről a fizikai elkülönítés költségei miatt, vagy arról, hogy 
a fizikai elkülönítés nem lehetséges.

 (3) Könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezéséhez csatolandó iratok:
a) külkereskedelmi szerződés, levelezés, ami igazolja, hogy a  jövőben is rendszeresen fog exportálni 

preferenciális megállapodás vagy intézkedés keretében,
b) az  exportálandó termékek kereskedelmi megnevezését, vámtarifaszámát, cikkszámát és a  termék gyártási 

helyének pontos címét tartalmazó irat,
c) az  exportálandó termékek származásának igazolására szolgáló dokumentáció, valamint a  származó jelleg 

részletes kidolgozását tartalmazó irat,
d) a  beszerzésre kerülő és készletezett származó és nem származó anyagok egyértelmű megkülönböztetését 

lehetővé tevő módszer leírására vonatkozó dokumentumok,
e) nyilatkozat arról, hogy nem igazolják több termék származó helyzetét, mint amennyit fizikai elkülönítés 

esetén igazolnának.
 (4) A könyvviteli rendszerrel szemben támasztott követelmények:

a) adjon lehetőséget a származó és nem származó anyagok mennyiségének egyértelmű elkülönítésére;
b) kerüljenek feltüntetésre a  készletezés időpontjai, illetve amennyiben azt a  vámhatóság előírja, az  említett 

anyagok értéke;
c) kimutathatóak legyenek az alábbi mennyiségek:

1. a felhasznált származó és nem származó anyagok, illetve amennyiben azt a vámhatóság előírja, azok 
összértéke,

2. a legyártott késztermékek,
3. az  összes kiszállított késztermék, külön-külön azonosítva azokat a  szállítmányokat, amelyekre 

preferenciális származás igazolását kérik, valamint azokat a  szállítmányokat, amelyekre a  fenti 
igazolást nem kérik;

d) legyen alkalmas annak bizonyítására, akár a  gyártáskor, akár a  származási igazolás kiállításakor, hogy 
a könyvelés szerint elegendő mennyiségű származó anyagkészlet állt rendelkezésre ahhoz, hogy a származó 
helyzet igazolható legyen.

 (5) A könyvelés szerinti elkülönítés engedélyese köteles
a) vállalni, hogy csak azon termékekre ad ki preferenciális származási igazolást, illetve kéri annak hitelesítését, 

amelyre vonatkozóan a kiállítás idején birtokában van minden szükséges, a származást alátámasztó okmány 
vagy nyilvántartási adat,

b) teljes felelősséget vállalni az engedély felhasználásának módjáért, valamint a tévesen kiállított preferenciális 
származási igazolásból eredő következményekért, illetve az engedély helytelen alkalmazásáért,

c) eljuttatni az engedélyt kiadó vámszervhez minden könyvviteli időszak végén az adott időszakra vonatkozó 
analitikus nyilvántartását,

d) a  vámhatóság kérésére lehetővé tenni a  hozzáférést – a  vonatkozó preferenciális megállapodásban vagy 
intézkedésben meghatározott okmánymegőrzési időn belül bármely időszakra vonatkozóan – minden 
okmányhoz, nyilvántartáshoz, könyveléshez,

e) vállalni, hogy a  készletnyilvántartás tartalmazza a  könyvelésben szereplő származó és nem származó 
anyagokat egyaránt. A  készletnyilvántartásban szereplő egyenleget csökkenteni kell minden késztermék 
gyártásakor, tekintet nélkül arra, hogy a termék preferenciális származó helyzete igazolásra kerül-e,

f ) vállalni, hogy amennyiben a termékek preferenciális származás igazolása nélkül kerülnek kiszállításra, a nem 
származó anyagok készletnyilvántartásában szereplő egyenleget csak olyan mértékben csökkenti, amelyet 
az  egyenleg lehetővé tesz. Amennyiben ez  nem lehetséges, a  származó anyagok készletnyilvántartásában 
szereplő egyenlegét kell csökkenteni.

 (6) A  könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezésekor a  vámhatóság köteles megvizsgálni a  gyártó nyilvántartásait 
a származó és nem származó anyagok nyitókészleteinek meghatározása céljából.
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 (7) Ha a  vámhatóság az  FJA 58.  cikk (4)  bekezdésében foglaltak szerint az  engedélyt visszavonja, ezzel egyidejűleg 
az összes helytelenül kiadott preferenciális származási igazolást érvényteleníti.

24. §  Az Európai Unióval preferenciális megállapodást kötött országok vonatkozásában a származási jegyzőkönyvekben 
szereplő EUR összeghatároknak az  egyes tagállamok nemzeti valutáiban kifejezett értékét az  Európai Bizottság 
évente teszi közzé, melynek elérhetőségét a NAV vezetője által kiadott tájékoztatás tartalmazza.

25. § (1) A  VA 22–10. számú mellékletében meghatározott EUR. 1 szállítási bizonyítvány első példánya a  rendeltetési 
országban az áru származásának igazolására szolgál. Az okmányt, annak hitelesítését követően, az exportőr ország 
vámszerve kiadja a vámeljárás jogosultja részére. Az importőr ország vámhatósága a vámeljárás során ezt a példányt 
bevonja. A  második példány, a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem”, a  hitelesítést végző illetékes vámhivatalnál 
marad. A  harmadik példány a  „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem exportőr példánya”, amit a  vámhatóság 
az exportőr kérelmére záradékol, ez azonban a vámhatóság előtt igazolásul nem használható. A negyedik, „Fordítási 
Példány”-t az okmány idegen nyelvű kiállítása esetén a hitelesítést végző vámszerv bevonja.

 (2) A  preferenciális megállapodásokban meghatározott EUR-MED szállítási bizonyítvány példányainak, illetve 
helyettesítő FORM A származási bizonyítvány rendeltetése megegyezik az (1) bekezdésben foglaltakkal.

 (3) Az EK–TR határozat 6. cikke szerinti A.TR. szállítási bizonyítvány példányainak rendeltetése és kezelése megegyezik 
az (1) bekezdésben foglaltakkal.

8. A kezességvállalás részletes szabályai

26. §  Kezességet írásban, ideértve a telefaxot is, a VA 32-01. számú mellékletében meghatározott kezességi nyilatkozattal 
vagy elektronikusan benyújtott nyilatkozattal lehet vállalni. A  telefaxon adott kezességi nyilatkozat esetén 
az okmány eredeti példányát az illetékes vámhivatal részére 3 napon belül igazoltan el kell juttatni.

27. § (1) Ha az  elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő képviselő és a  kezességet vállaló személye megegyezik, 
a  kezességi nyilatkozat eredeti példányát nem kell benyújtani, ha feltüntetik a  vám-árunyilatkozaton 
a kezességvállalási engedély számát.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerint beküldött elektronikus vám-árunyilatkozatot egyúttal a  kezességi nyilatkozatban foglalt 
kötelezettségeket tartalmazó nyilatkozatnak is kell tekinteni (elektronikus kezesség), melynek elfogadásáról és 
a  kezesség alapján vámbiztosítékként elfogadott összegről az  illetékes vámhivatal elektronikus üzenetben értesíti 
az elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldőt.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerint kezességet vállaló az  elektronikus vám-árunyilatkozat benyújtásával elfogadja, hogy 
a vámhatóság által a vámeljáráshoz kapcsolódóan megkövetelt biztosíték összege a kezességvállalási engedélyhez 
nyújtott biztosítékból elkülönítésre kerül.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti kezességvállalás alapján elkülönített biztosítékösszeg felszabadításáról az  illetékes 
vámhivatal elektronikus értesítést küld az elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő részére.

 (5) Az illetékes vámhivatal megkövetelheti, hogy az elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő a (2) bekezdés alapján 
vállalt kezesség esetén a kezességi nyilatkozatot eredeti példányban is nyújtsa be részére.

28. § (1) Amennyiben az  írásban adott kezességi nyilatkozatot az  illetékes vámhivatal elfogadja, azt bevonja, és 
a  kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból a  kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten 
kezeli.

 (2) Az  írásban adott kezességi nyilatkozatot csak abban az  esetben lehet elfogadni, ha azt a  Vtv. 61.  § (4)  bekezdés 
b) pontnak megfelelően a társaság képviseletére jogosult személy(ek) aláírta(ák), továbbá a kezességi engedélyben 
meghatározott és a terheléssel csökkentett összeghatár nem kerül átlépésre.

 (3) Ha a Vámkódex 98. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike bekövetkezik, az illetékes vámhivatal 
felszabadítja a  kezességi nyilatkozat alapján elkülönített összeget és az  írásban adott kezességi nyilatkozat ügyfél 
példányát az illetékes vámhivatal záradékával késedelem nélkül visszaadja a kezességet nyújtónak.

 (4) Az  írásban adott kezességi nyilatkozatot vissza kell adni, ha ugyanaz, vagy egy másik kezes a  nyilatkozatával új 
kötelezettségi viszonyt alapoz meg, és a  kezes kifejezetten megerősíti, hogy azért a  tartozásért is helytáll, amely 
a kötelezettségi viszony kezdetén is fennállt.

 (5) A  kezesség felmondása esetén az  írásban adott nyilatkozatot akkor kell visszaadni, ha a  biztosíték nyújtására 
kötelezett új biztosítékot nyújt vagy a (2) bekezdésben meghatározott eset bekövetkezik.
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9. A készpénz letétbe helyezés vámbiztosítékként történő egyedi azonosításának részletes szabályai

29. § (1) Készpénzben nyújtott vámbiztosítéknak minősül minden olyan egyedileg azonosított összeg, amely a vámhatóság 
rendelkezése alatt áll, és vámtartozás fedezetére különítettek el. A  vámletétként befizetett összeg akkor kerül 
a  vámhatóság rendelkezése alá, ha azt a  vámletét számlán jóváírták. Az  egyedileg nem azonosított, továbbá 
a felszabadított összegekkel az adós szabadon rendelkezhet. Amennyiben a szabad rendelkezés alatt álló vámletét 
visszautalását a befizető kéri, azt az állami adó- és vámhatóságnak a kérelem benyújtásától számított harminc napon 
belül kell teljesítenie. Harminc napon túli visszafizetés esetén a vámhatóság kamatot köteles fizetni. A visszautalni 
kért szabad rendelkezés alatt álló vámletét a  befizetőnek az  állami adó- és vámhatóság felé fennálló tartozása 
erejéig visszatartható.

 (2) Amennyiben a  tartozás megfizetésének biztosítása a  központi vámletét számlára befizetett készpénzes vámbiztosíték 
formájában történt, úgy a vám és az egyéb terhek kiegyenlítésére jogcímenként e letét terhére kerül sor.

 (3) A vámletét egyedi azonosításául az arról szóló okmány Közlemény rovatában feltüntetett EORI szám szolgál.

10. A kezességtől és készpénzletéttől eltérő biztosíték részletes szabályai

30. § (1) Ha az  ügyfél a  bankgaranciát, banki fedezetigazolást vagy a  biztosítási kötelezvényt külföldi hitelintézet vagy 
biztosító által vállalt bankgarancia, banki fedezetigazolás vagy biztosítói kötelezvény formájában nyújtja, csatolnia 
kell annak hiteles magyar fordítását is. A bankgarancia, banki fedezetigazolás vagy a biztosítási kötelezvény hiteles 
magyar fordítása akkor is megkövetelhető, ha azt másik tagállamban kiadandó olyan egységes engedélyhez 
nyújtották be, melyek használatát ki kívánják terjeszteni Magyarországra.

 (2) A bankgarancia és a biztosítói kötelezvény mintáját a NAV a honlapján teszi közzé.

11. A fizetési könnyítés részletes szabályai

31. § (1) A Vámkódex 112. cikke szerinti fizetési könnyítés esetében a vámhatóság
a) részletfizetést maximum 12 hónapra,
b) fizetéshalasztást maximum 6 hónapra
engedélyezhet.

 (2) Az  (1) bekezdés a) pontja szerint engedélyezett részletfizetés esetén a befolyó összegekből először a vámot teljes 
összegében, majd ezt követően esedékességi sorrendben az egyéb terhekre vonatkozó tartozást kell kiegyenlíteni. 
Azonos esedékességi dátum esetén a fennmaradó összegeket a tartozás arányában kell elszámolni.

 (3) Az  engedélyezés során a  Vtv. 72.  § (3)  bekezdés d) és e)  pontjában foglalt feltételeket a  Magyarországon 
letelepedett kérelmező esetében a vámhatóság saját közhiteles hatósági nyilvántartásai alapján vizsgálja.

12. A hitelkamat felszámításának részletes szabályai

32. § (1) A hitelkamat felszámítása során a fizetendő kamat összegét napi kamatszámítással kell megállapítani. A napi kamat 
mértékét 3 tizedes jegy pontossággal, kerekítés nélkül kell a  fizetési könnyítésre irányuló kérelem benyújtásának 
napján érvényes jegybanki alapkamat egy százalékponttal növelt értékének 365-öd részében meghatározni.

 (2) A  hitelkamat felszámításának módszere részletfizetés esetén megegyezik az  (1)  bekezdésben foglalttal, azzal 
az  eltéréssel, hogy a  fizetendő kamat összegét – a  részletek gyakoriságától függően – havi vagy negyedéves 
időtartamokra előre külön-külön kell megállapítani úgy, hogy a részletfizetésben részesített tőke összege a második 
részlettől kezdődően a  korábban megfizetett tőke összegével csökken, a  napok száma pedig havi törlesztésnél 
a hónap napjainak számával, negyedéves törlesztésnél a negyedév napjainak számával egyezik meg.

 (3) A  felszámított hitelkamatot a  tőke törlesztésével egyidejűleg kell teljesíteni. Amennyiben az  adós a  kedvezmény 
feltételeit vagy az  esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a  kedvezmény érvényét veszti, és a  tartozás 
járulékaival együtt egy összegben azonnal esedékessé válik.

13. A belépési gyűjtő árunyilatkozat, a kilépési gyűjtő árunyilatkozat és az újrakiviteli értesítés 
benyújtásának szabályai

33. §  A NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé a  belépési, illetve kilépési gyűjtő árunyilatkozatokat fogadó 
vámhivatalok kódjainak listáját.
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34. §  Kereskedelmi, kikötői és szállítási informatikai rendszerek nem használhatók fel:
a) a belépési gyűjtő árunyilatkozat,
b) a kilépési gyűjtő árunyilatkozat, és
c) az újrakiviteli értesítés
benyújtásához.

35. §  A belépési gyűjtő árunyilatkozat érvénytelenítéséről a vámhatóság a nyilatkozattevőt elektronikus üzenettel értesíti.

36. §  A kilépési gyűjtő árunyilatkozat vagy az  újrakiviteli értesítés érvénytelenítéséről a  vámhatóság a  nyilatkozattevőt 
értesíti.

14. Az áruátengedést követő eljárások során alkalmazandó nyomtatványok mintája, illetve 
a kitöltésükre vonatkozó útmutató

37. §  Az áruátengedést követő eljárások során az árunyilatkozat adatainak módosítására szolgáló nyomtatvány mintáját, 
illetve a kitöltésére vonatkozó útmutatót a 3. melléklet tartalmazza.

15. Az egységes vámokmány nem formanyomtatványon történő kitöltésének és benyújtásának 
feltételei

38. § (1) A  vámhatóság az  EV-nek adatfeldolgozó rendszerek segítségével történő kinyomtatását és benyújtását az  általa 
jóváhagyott formában engedélyezheti. Az  EV-től eltérő forma tekintetében, az  EV alaki és tartalmi, továbbá 
technikai követelményeit a NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé.

 (2) Az adatfeldolgozó rendszerek segítségével kinyomtatott EV-n az engedély számát mindkét esetben fel kell tüntetni.
 (3) Nem kell a  vámhatóság engedélye ahhoz, hogy az  ügyfél az  árunyilatkozatot számítógépes feldolgozásra 

közvetlenül alkalmas módon rögzítve is benyújthassa az  (1)  bekezdésben meghatározott tájékoztatásnak 
megfelelően.

39. § (1) A  vám-árunyilatkozat írásbeli árunyilatkozat helyett az  adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus 
vám-árunyilatkozat) is benyújtható. Ebben az esetben az árunyilatkozat elfogadásához, illetve az áru átengedéshez 
kapcsolódó dátumot és azonosítószámot elektronikus üzenet formájában adja meg az  illetékes vámhivatal 
az elektronikus árunyilatkozatot beküldő részére.

 (2) Elektronikus vám-árunyilatkozatot az nyújthat be, aki bármely illetékes vámhivatalnál az elektronikus adatküldéssel 
összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az  elektronikus vám-árunyilatkozatot a  regisztrált 
személy a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás szerint nyújtja be.

 (3) Az  elektronikus vám-árunyilatkozat adás nem mentesíti az  ügyfelet a  vámeljárások során – a  vámellenőrzés 
végrehajtására vonatkozóan – meghatározott kötelezettségei teljesítése alól mindaddig, amíg az áru átengedésére 
vonatkozó üzenetet meg nem kapta.

 (4) A NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé:
a) az elektronikus vám-árunyilatkozatot fogadó vámhivatali kódok listáját,
b) a regisztráció technikai végrehajtását,
c) a  szabad forgalomba bocsátás vámeljárásnál a vám elé állításhoz kapcsolódó előzmény adatok átadásának 

módját,
d) a  vám-árunyilatkozat elektronikus üzenet formájában történő beküldéséhez szükséges üzenet tartalmát, 

módját, struktúráját,
e) az elektronikus eljárásba vonható vámeljárások, illetve eljáráskódok listáját, valamint
f ) az árutovábbítási és kiviteli vámeljárások, illetve a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása 

tekintetében bekövetkező üzemszüneti eljárás rendjét.

40. §  Az EV kézzel történő kitöltése olvashatóan, tintával és nyomtatott betűkkel engedélyezett.
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16. A Vámjegy alkalmazásának részletes szabályai

41. § (1) A  behozatali vagy kiviteli vám és egyéb teher fizetési kötelezettség alá eső áruk esetében adott szóbeli 
vám-árunyilatkozat alapján az  illetékes vámhivatal vámellenőrzést tart, megállapítja a vámértéket és a Vámjegyen 
történő árunyilatkozat-adás feltételeinek fennállását. A  megállapított vámérték alapján az  illetékes vámhivatal 
szóban közli a fizetendő vám és egyéb terhek összegét.

 (2) Ha a  vámeljárást kezdeményező a  megállapított összeget elfogadja, a  vámot és egyéb terheket az  illetékes 
vámhivatal a Vámjegyen írásban is közli. A vámeljárás lefolytatásának elfogadását az ügyfél a Vámjegy „B” rovatában 
aláírásával igazolja.

 (3) A  vám és az  egyéb terhek megfizetését az  illetékes vámhivatal a  Vámjegy „C” rovatában bélyegzőlenyomattal és 
aláírással igazolja. A Vámjegy eredeti példányát – a vámfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásául – az illetékes 
vámhivatal az utasnak átadja.

 (4) Ha a  vámtartozás és az  egyéb terhek kiegyenlítése vámbiztosíték elszámolásával történik, úgy a  Vámjegy 
A/6. rovatban az elszámolt vám és egyéb terhek összegét fel kell tüntetni.

 (5) A  Vámjegy alkalmazása mellett is biztosítani kell az  utas részére a  vámmentességek közösségi rendszerének 
létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK rendelet 41.  cikkében, valamint az  utasok személyi 
poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló törvényben 
meghatározott kedvezményeket.

 (6) A Vámjegy mintáját a 4. melléklet tartalmazza.
 (7) Amennyiben a vámeljárást kérő a megállapított vámértékkel vagy a szóban közölt vám, és egyéb terhek mértékével 

nem ért egyet, a vámeljárást az általános szabályok szerint írásban kell kezdeményeznie.

17. Az adónyilatkozattal kapcsolatos szabályok

42. §  Az adónyilatkozat tartalmi és formai követelményeit e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

18. A vámraktárra, vámszabad terület létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályok

43. §  Vámraktárként zárt helyiségeket, illetve területet vagy más, állandó jellegű, zárt tároló berendezést, valamint egyéb 
tárolásra alkalmas helyiséget, ahol a vámfelügyelet biztosított, lehet engedélyezni. Folyadékok raktározására állandó 
jellegű tároló berendezést csak akkor lehet engedélyezni, ha azt a mérésügyi hatóság hitelesítette, és az erről szóló 
okmányokat az illetékes vámhivatal részére benyújtották.

44. § (1) Az átmeneti megőrzési létesítmény üzemeltetőjének a Vtv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott garanciajelentése 
– a Vtv. 81. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl – napi bontásban, forintban tartalmazza a  tárgyhónapban 
átmeneti megőrzés alatt álló áruk után esedékes
a) behozatali és kiviteli vám összegét,
b) az általános forgalmi adó összegét és
c) a b) ponttól eltérő egyéb terheket.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerint összeállított garanciajelentést a  tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell benyújtani 
a Vtv. 81. §-ában meghatározott vámhivatal részére.

45. § (1) Épületeket, építményeket a  vámhatártól – határvizek esetében a  partvonaltól – 100 méterre, zárt építésmódú 
területeken 50 méterre, ha a  vámjogszabályok eltérően nem rendelkeznek, csak az  illetékes vámhivatal 
engedélyével lehet felépíteni vagy átépíteni.

 (2) Az  ingatlanok állapotát, művelési ágát az  (1)  bekezdésben meghatározott terepszakaszon csak az  engedélyező 
vámhatóság jóváhagyásával lehet megváltoztatni. Az  engedély megtagadható, ha a  változtatás vámérdeket, így 
különösen a vámjogi kötelezettségek teljesítését és a vámellenőrzés végrehajtását veszélyezteti.

 (3) Amennyiben az építési munkálatokat vagy a változtatásokat az engedélyező vámhatóság jóváhagyása nélkül hajtják 
végre, az engedélyező vámhatóság a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére elrendelheti az eredeti állapot 
visszaállítását.

 (4) Épületek és úszó létesítmények esetében az  engedélyező vámhatóság elrendelheti biztonsági berendezések 
felszerelését.
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46. § (1) Egyedi esetekben az  engedélyező vámhatóság korlátozhatja – az  ott lakók kivételével – az  52.  §-ban megjelölt 
ingatlanok használatát.

 (2) A  NAV – a  vámjogszabályok érvényesülése érdekében – saját költségén biztonsági berendezéseket helyezhet el, 
utakat létesíthet az 52. §-ban meghatározott terepszakaszon elhelyezkedő ingatlanokon.

47. §  A vámszabad terület körül fekvő területekre az  52.  §-ban és 53.  §-ban foglaltak alkalmazandók azzal, hogy 
a vámszabad terület kerítésétől számítva a legkisebb távolság 3 méter.

48. §  Az 52.  § és 53.  § rendelkezései nem érintik a  gátakat, a  fegyveres erők vagy a  szövetséges államok csapatainak 
létesítményeit, valamint az egyéb, jogszabályban meghatározott forgalomtechnikai berendezéseket.

49. § (1) Természetes személyek a  vámszabad területen csak az  illetékes vámhivatal külön engedélyével lakhatnak. 
A  vámhatóság az  engedélyt megtagadja, ha kiadása a  vámérdeket, így különösen a  vámjogi kötelezettségek 
teljesítését és a vámellenőrzés végrehajtását veszélyezteti.

 (2) A kijelölt vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az épületek szerkezetét jelentősen megváltoztatni 
vagy azokat más célra felhasználni csak az illetékes vámhivatalnál benyújtott kérelem jóváhagyását követően lehet. 
A vámhatóság az engedélyt megtagadja, ha a változtatás a vámérdeket, így különösen a vámjogi kötelezettségek 
teljesítését és a vámellenőrzés végrehajtását veszélyezteti.

 (3) Ha az  építési munkálatokat vagy a  változtatásokat a  NAV vezetőjének engedélye nélkül hajtják végre, az  illetékes 
vámhivatal elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére.

 (4) Az érintettnek az építési tervek hiteles másolatát legkésőbb az építési munkálatok megkezdése előtt egy hónappal 
be kell nyújtania az illetékes vámhivatalhoz.

50. § (1) A vámszabad terület üzemeltetőjének a vámszabad terület szárazföldi részét – a kijelölésben meghatározottaknak 
megfelelően – vámszempontból biztonságosan kell bekerítenie.

 (2) A  kerítésnek legalább 3 méter magas, erős dróthálóból készültnek kell lennie, amely legfeljebb négy centiméter 
hosszú és széles hálószemekből áll. Ahol a  vámszabad terület két oldalán húzódó földterület nem azonos 
magasságú, a  kerítésnek a  magasabban fekvő terület felszínétől számítva kell 3 méter magasnak lennie. Ahol 
a  kerítés vízfelülettel érintkezik, a  kerítésre derékszögben egy, legalább két méter széles, a  tetején őrzött, vasból 
vagy bádogból készült falat vagy egy, több méter széles dróthálórácsot kell emelni.

 (3) A  vámszabad terület üzemeltetőjének az  illetékes vámhivatal utasítása szerint arról is gondoskodnia kell, hogy 
a  vámszabad terület épületeken kívüli részét úgy megvilágítsák, hogy az  illetékes vámhivatal általi felügyelet 
biztosítható legyen.

19. Az export-visszatérítésre vonatkozó részletes szabályok

51. § (1) A 612/2009/EK rendelet 5. cikk (7) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés benyújtható:
a) személyesen,
b) telefax útján,
c) adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus berakodási bejelentés).

 (2) Elektronikus berakodási bejelentést az  nyújthat be, aki az  illetékes vámhivatalnál az  elektronikus adatküldéssel 
összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát.

 (3) Ha az export-visszatérítésben részesülő szállítmány berakodásának tervezett időpontja szabadnapra, munkaszüneti 
napra, vagy a  hét első munkanapjára esik, akkor az  (1)  bekezdésben hivatkozott bejelentést a  szabadnapot, 
a munkaszüneti napot vagy a hét első munkanapját megelőző munkanapon (az illetékes vámhivatal nyitvatartási 
idejében) kell megtenni.

 (4) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában hivatkozott bejelentést a  6.  mellékletben meghatározott adattartalommal és 
formában kell megtenni.

 (5) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában hivatkozott elektronikus berakodási bejelentést a  6.  mellékletben meghatározott 
adattartalommal kell megtenni. A  fogadó vámhivatalok kódjainak listáját, a  regisztráció technikai végrehajtását, 
a  bejelentés elektronikus üzenet formájában történő beküldésének módját, struktúráját a  NAV vezetője 
tájékoztatásban teszi közzé.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 60. szám 4893

20. Záró rendelkezések

52. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. május 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. § (1)–(4) bekezdése e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (3) A rendelet 5. alcíme e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

53. § (1) A 2016. május 1-ig forgalomban volt Vámjegy nyomtatvány legkésőbb 2020. december 31-ig használható.
 (2) Az áfa biztosíték nyújtás alóli mentességet, illetve kedvezményt az e rendelet hatálybalépése előtt

a) 2015. évben kiadott engedély alapján 2016. június 30-ig,
b) 2016. január 1. és 2016. április 30. közötti időszakban kiadott engedély alapján 2017. június 30-ig
megadottnak kell tekinteni, feltéve, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek – a megbízható vámadós státusz 
igazolását kivéve – fennállnak.

54. §  Ez a rendelet
a) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire 

vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i  
2015/2446/EU bizottsági rendelet,

b) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 
2015/2447/EU bizottsági rendelet,

c) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire 
vonatkozó, a  szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok 
tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 
módosításáról szóló, 2015. december 17-i 2016/341/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

55. §  Hatályát veszti a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez
1 
 

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ SZÁRMAZÁSI FELVILÁGOSÍTÁS HATÁROZAT (KSZF-határozat) IRÁNTI KÉRELEM 
 
EURÓPAI UNIÓ         KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ SZÁRMAZÁSI FELVILÁGOSÍTÁS 

     HATÁROZAT (KSZF-határozat)  IRÁNTI KÉRELEM 
1. Kérelmező (teljes név és cím) 
 
 
 
 
 
 
Telefonszám: 
 
Telefax-szám: 
 
EORI szám: 

HIVATALOS BEJEGYZÉSEK 
 
Kérelem azonosítószáma: 
 
 
Benyújtás ideje:  oooo év    oo hónap    oo nap 
 
 
 
 

2. Jogosult  (teljes név és cím)                 
(bizalmas) 
 
 
 
Telefonszám: 
 
Telefax-szám: 
 
EORI szám: 
 

Fontos tudnivaló 
 
A kérelem aláírásával a kérelmező teljes felelőssége 
tudatában kijelenti, hogy a kérelemben és a csatolt 
melléklet(ek)ben megadott adatok a valóságnak 
megfelelnek és a kérelem a KSZF-határozat tervezett 
felhasználására vagy valamely vámeljárás tervezett 
alkalmazására vonatkozik.  
 

3. Megbízott vagy képviselő (teljes név és cím) 
 
 
Telefonszám: 
 
Telefax-szám: 
 
EORI szám: 

4. Javasolt származási ország 
(ország, ország csoport) 

5. Vámtarifaszám 

6. A származás megállapítását lehetővé tevő információk*  
Kérjük, adja meg a származás megállapítását lehetővé tevő információkat, a felhasznált anyagokat és azok származását, 
tarifális besorolását, a megfelelő értékeket, továbbá mindazon körülmények (a vámtarifaszám változása, az 
értéknövekmény, a megmunkálás vagy feldolgozás leírása, vagy bármely más különös szabály) leírását, amelyek lehetővé 
teszik a származás megállapításához kapcsolódó feltételek teljesülését. Így különösen a pontos, alkalmazott származási 
szabályt és az árukra előirányzott származást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Kereskedelmi megnevezés és további információk *                     
(bizalmas) 
 
 
Kérjük, adja meg, hogy az Ön által a 9. rovat szerint benyújtott mellékletek vagy a hatóság által készített fényképek közül 
melyek kezelendőek bizalmasan! 
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8. A kérelemhez csatolt, a származás meghatározását segítő egyéb mellékletek  
 
 
o Leírás         o Brosúra         o Fénykép         o Minta        o Egyéb 
Kéri a minták visszaküldését?  o Igen         o Nem 
A kérelmezőre terhelhetők a vámhatóság által elvégzett vizsgálatok, a szakértői vélemények vagy a minták visszaküldése 
miatt felmerült költségek. 
9. Mely megállapodás vagy intézkedés és annak mely cikke(i) alapján kívánja meghatározni a termék 
származását: 
 
 
 
10. Fordult-e korábban KSZF-határozat iránti kérelemmel azonos vagy hasonló termék tekintetében a magyar 
vámigazgatáshoz vagy az Európai Unió valamely tagállamának vámigazgatásához?  
 
o Igen            o Nem                                  (a megfelelőt jelölje)               Amennyiben igen, kérjük, részletezze: 
 
11. Fordult-e korábban KTF-határozat iránti kérelemmel azonos vagy hasonló termék tekintetében a magyar 
vámigazgatáshoz vagy az Európai Unió valamely tagállamának vámigazgatásához?  
 
o Igen            o Nem                                  (a megfelelőt jelölje)               Amennyiben igen, kérjük, részletezze: 
 
 
 
 
12. Tudomása szerint Magyarországon vagy az Európai Unió valamely tagállamában létezik-e KSZF-határozat 
azonos vagy hasonló termék tekintetében?  
 
o Igen            o Nem                                  (a megfelelőt jelölje)               Amennyiben igen, kérjük, részletezze: 
 
 
13. Dátum és aláírás 
 
Hivatkozási szám: 
 
Kelt:                oooo év      oo hónap      oo nap 
 
 
Aláírás: 
                                                                                     (bélyegző) 
 
 
Hivatalos bejegyzések: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ha nem elég a hely, kérjük külön lap használatát 
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Kitöltési útmutató a kötelező érvényű származási felvilágosítás határozat (kszf-határozat) iránti 
kérelem nyomtatványhoz

Az alábbi részletes tájékoztató segítséget nyújt a  KSZF-határozat iránti kérelem nyomtatvány kitöltéséhez. Kérjük, 
gondosan olvassa el a nyomtatvány kitöltése előtt! A nyomtatvány rovatait kérjük, nyomtatott betűkkel kitölteni!

1. rovat Kérelmező (teljes név és cím)
(a rovat kitöltése kötelező)
„Kérelmező” az  a  személy, aki által, vagy akinek a  nevében KSZF-határozat iránti kérelem került benyújtásra 
a vámhatósághoz. Kérjük, töltse ki ezt a rovatot, mielőtt megkezdi a 2. rovat kitöltését.
EORI szám: adja meg a kérelmező EORI számát!

2. rovat Jogosult (teljes név és cím)
(a rovat kitöltése kötelező)
„Jogosult” az  a  személy, akinek a  nevére a  kötelező érvényű származási felvilágosítás kibocsátásra került. Kérjük, 
töltse ki ezt a rovatot, mielőtt megkezdi a 3. rovat kitöltését.
EORI szám: adja meg a jogosult EORI számát!

3. rovat Megbízott vagy képviselő (teljes név és cím)
(a rovat kitöltése választható)
Akkor töltse ki ezt a  rovatot, ha meg kíván nevezni olyan megbízottat vagy képviselőt, aki a  vámeljárás során 
a jogosult nevében fogja benyújtani a KSZF-határozat iránti kérelmet, ellenkező esetben hagyja üresen és folytassa 
a kitöltést a 4. rovattal.
EORI szám: adja meg a megbízott vagy képviselő EORI számát!

4. rovat Javasolt származási ország
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg azt az  országot, vagy ország csoportot, amelyet véleménye szerint származási országnak kell 
tekinteni.

5. rovat Vámtarifaszám
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg azt a vámtarifaszámot, ahová véleménye szerint az áru tartozik.

6. rovat A származás megállapítását lehetővé tevő információk
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg azon származás megállapítását lehetővé tevő információkat, a  felhasznált anyagokat és azok 
származását, tarifális besorolását, a  megfelelő értékeket, továbbá mindazon körülmények (a vámtarifaszám 
változása, az értéknövekmény, a megmunkálás vagy feldolgozás leírása, vagy bármely más különös szabály) leírását, 
amelyek lehetővé teszik a származás megállapításához kapcsolódó feltételek teljesülését.
Így különösen a pontos, alkalmazott származási szabályt és az árukra előirányzott származást.

7. rovat Kereskedelmi megnevezés és további információk
(a rovat kitöltése választható)
Kérjük, itt tüntesse fel a  termék kereskedelmi megnevezését, továbbá minden olyan adatot, amelynek bizalmas 
kezelését kívánja, beleértve a márkajelzéseket és az áruk modell számát.
Bizonyos esetekben – beleértve azokat az  eseteket, amikor mintákat csatoltak –, a  vámhatóság fényképeket 
készíthet (pl. a mintákról), vagy vizsgálatot kérhet a laboratóriumtól. Kérjük, jelölje meg egyértelműen, hogy az ilyen 
fényképek, analízis eredmények egészben vagy részben bizalmasan kezelendők.
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8. rovat A kérelemhez csatolt, a származás meghatározását segítő egyéb mellékletek
(a rovat kitöltése választható)
Kérjük, jelezze, ha a kérelméhez áruismertetőt, mintát, brosúrát, fényképet vagy más egyéb olyan dokumentumot 
csatolt, amely a  vámhatóság segítségére lesz a  kérelem elbírálásában. A  vonatkozó négyzetben jelöljön meg egy 
x-et. Ha mintát is csatolt, jelölje meg x-szel, hogy azok visszaküldését kéri-e!

9. rovat Mely megállapodás vagy intézkedés és annak mely cikke(i) alapján kívánja meghatározni a  termék 
származását.
Kérjük, jelölje meg a pontos jogszabályhelyet.

10. rovat Fordult-e korábban KSZF-határozat iránti kérelemmel azonos vagy hasonló termék tekintetében a magyar 
vámigazgatáshoz, vagy az Európai Unió valamely tagállamának vámigazgatásához?
(a rovat kitöltése kötelező)
Írjon x-et a megfelelő négyzetbe, ha már volt KSZF-határozat iránti kérelme!
Kérjük, tüntesse fel a  részletes adatokat, ha a  jogosult azonos vagy hasonló áru(k)ra más vámszervnél vagy más 
tagállamban már kérelmezte KSZF-határozat kiadását, vagy a  jogosult részére már adtak ki KSZF-határozatot 
hasonló vagy azonos áru(k)ra. Ha nem elég a hely, kérjük külön lap használatát.

11. rovat Fordult-e korábban KTF-határozat iránti kérelemmel azonos vagy hasonló termék tekintetében a magyar 
vámigazgatáshoz, vagy az Európai Unió valamely tagállamának vámigazgatásához?
(a rovat kitöltése választható)
Írjon x-et a megfelelő négyzetbe, ha már volt KTF-határozat iránti kérelme!
Kérjük, tüntesse fel a  részletes adatokat, ha a  jogosult azonos vagy hasonló áru(k)ra más vámszervnél vagy más 
tagállamban már kérelmezte KTF-határozat kiadását, vagy a jogosult részére már adtak ki KTF-határozatot hasonló 
vagy azonos áru(k)ra. Ha nem elég a hely kérjük, külön lap használatát.

12. rovat Tudomása szerint Magyarországon vagy az  Európai Unió valamely tagállamában létezik-e már 
KSZF-határozat azonos vagy hasonló termék tekintetében?
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg x-szel a megfelelő négyzetbe, ha tudomása van más KSZF-határozatokról.
Ha tudomása van azonos vagy hasonló áru(k)ra más jogosultak részére kiadott KSZF-határozat(ok)ról, a részleteket 
itt adja meg. Ha nem elég a hely, kérjük külön lap használatát.

13. rovat Dátum és aláírás
(a rovat kitöltése kötelező)
Miután leellenőrizte a  kérelem pontos és hiánytalan kitöltését, írja alá, lássa el bélyegzővel és adja meg a  pontos 
dátumot. Ha külön lapot is használt, azt is írja alá és vezesse rá a pontos dátumot.
Hivatkozási szám (választható): ha van Önnek nyilvántartási száma, itt adhatja meg.

A KSZF-határozat iránti kérelem vagy azzal egyező adattartalmú és formátumú, a nyilatkozattevő által – fénymásolás 
útján, nyomdailag vagy más módon szabadon – előállított dokumentum.

A KSZF-határozat iránti kérelmet egy példányban kiállítva kell benyújtani a NAV Szakértői Intézetéhez.
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2. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez
3 
 

Szemlebejelentés 
 

1. ............................................................................................ 
Eljáró vámhivatal 

Adóigazgatási szám:  
Sztj: 151000 

Szemlekérelem száma: 

2. Szemlét kérő: 

EORI száma:             

3. Bejelentő neve: 

Telefonszáma: EORI száma:             

4. Szemle helye: ........................................... helység, ................................................................ út, utca, tér ......... szám 

5. Szemle kért időpontja: ............................................................... hó ....................................... nap ....................... óra 

6. Áru megnevezése:      

TGK db KRK db Konténer db Colli db Egyéb db 

7. Azonosítószám(ok): .............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 

10. Szemlefelvétel napja: ....................................... nap .......................................................................................... aláírás 

11. ELINTÉZÉS: Szolg. Parancs száma: 

12. Szemle kezdete: ............................................................ nap ................. óra .................... perc 

13. Szemle befejezése: ........................................................ nap ................. óra .................... perc 

14. Felhasznált azonosítószámok: 

15. Szemledíj (1): Ft    

16. Szemledíj (2): Ft órák száma     

17. Költségtérítés: Ft órák száma     

 
 
 
 

 
 
 
 

Határozatom .......................................................................................................................... 
................................................................................................................... foglaltakon alapul. 

E határozat ellen a közlésétől számított .......... napon belül fellebbezéssel élhet. 

18. Indoklás, megegyezés: ..................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

Kelt, ................................................................ 20.......... év ...................................... ......... hó ............................. nap 

19. Eredeti példányt átvettem: 20. Szemlét végző aláírása 

.......................................... 
aláírás 

P. H. ..............................................  
pénzügyőr aláírása 

 
 
  

Kitöltési útmutató a szemlebejelentéshez

1. A Szemlebejelentés vagy azzal egyező adattartalmú és formátumú, az érintett személy által – fénymásolás útján, 
nyomdailag vagy más módon szabadon – kiállított adatlap.
2. A Szemlebejelentést egy példányban kiállítva kell benyújtani az illetékes vámhivatalhoz.
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3. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez

Kitöltési útmutató a Módosító lap alkalmazásához

1. A  Módosító lap vagy azzal egyező adattartalmú és formátumú bizonylat a  nyilatkozattevő által – fénymásolás 
útján, nyomdailag vagy más módon szabadon – előállított adatlap.
2. A Módosító lapot egy példányban kiállítva kell benyújtani azon vámhivatalhoz, amelyhez a módosítással érintett 
árunyilatkozatot benyújtották.

4 
 

Módosító lap  
vám-árunyilatkozat vagy újrakiviteli árunyilatkozat módosítására 

 

Módosítást kérő (nyilatkozattevő) neve: 
........................................................... 

Módosítást kérő (nyilatkozattevő) EORI száma: 
...........................................................  

Módosítást kérő (belső) hivatkozási száma, ha van: 
……………………………………………… 

 

Módosítással 
érintett 
árunyilatkozat 
száma  
(EV azonosítója) 

Módosítással érintett tételsorszám  
(EV 32. rovat) 

Módosítással 
érintett rovat száma 

Új adat 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

A módosítás indoka:  
 
 

A módosítási kérelemhez csatolt mellékletek 
Sorszám Megnevezés Azonosítószám (ha van) 

   
   
   

 

Kiállítás dátuma:  
 
 

............................................ 

Vámhivatal igazolása: A fenti módosítás végrehajtható. 
 

............................................ 

Kiállító aláírása: 
 

............................................ 

 
 

aláírás, bélyegzőlenyomat 
  



4900 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 60. szám 

4. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez 5 
 

Vámjegy 
 

Tőszelvény: Sorszám: AA 
Név: ...........................................................................................................................................................…………………… 
Befizetett összeg:  
..........................................................................................................................................………………... Ft 
 
 

 

 
 

 

Vámhivatal: Sorszám: AA 
Nyilvántartási szám:  
A  
VÁMJEGY 
1. Név: 
 ..................................................................................................................................................................................... 
2. Azonosító szám (EORI szám):  
..................................................................................................................................…………. 
3. ......................... ir.szám ................................................. helység, ........................................................... út .......... szám részére a szóbeli árunyilatkozatával bejelentett és 
vámeljárás alá vont alábbi árukról. 
 4. Az áru: 
  Egyéb terhek  

Megnevezés Mennyiség ME Érték VÁM 
Ft 

Áfaalap Ft Áfa Ft Jövedéki 
adóalap 
Ft 

Jövedéki adó Ft  

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 Összesen:        
  5. A befizetett vám és az egyéb terhek összege: ................. Ft, azaz ........................................................... Ft 
6. Az elszámolt vámletét összege: ...................... Ft, azaz .......................................................................................... Ft 
B  C  
 A vámeljárás lefolytatását elfogadom. A vám és az egyéb 

terhek befizetésével egyidejűleg a fellebbezési jogomról 
lemondok. 

 A vámeljárás lefolytatását és a vám és egyéb terhek megfizetésének 
tényét igazolom. 

     Kelt: .........................................................................  ...................................................................  
könyvelő 

     ...................................................................  
aláírás 

 P. H. 

   Kelt: .................. 20 ......................... hó .......... nap 
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5. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez
6 
 

Az adónyilatkozatra vonatkozó követelmények 
 

1. A Vtv. 92. §-a szerinti adónyilatkozat vám-árunyilatkozat formájában is benyújtható. 
 

Adónyilatkozat rovatának száma/megnevezése Megjegyzés 
1. rovat /Nyilatkozat  1. alrovat: E, 2 alrovat: T („egyéb terhek”) 
3. rovat / Nyomtatványok Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 

foglaltak szerint. 
5 rovat / Tételszám Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 

foglaltak szerint. 
7. rovat / Hivatkozási szám Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 

foglaltak szerint. 
8. rovat / Címzett Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 

foglaltak szerint. 
14. rovat / Nyilatkozattevő, képviselő Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 

foglaltak szerint. 
20. rovat / Szállítási feltételek Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 

foglaltak szerint. 
22. rovat / A számlán feltüntetett pénznem és teljes 
összeg 

Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

23. rovat / Átváltási árfolyam Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

31. rovat / (Csomagok és árumegnevezés; jelek és számok; 
szállítótartály/konténer száma; mennyiség és fajta) 

Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

32. rovat / (Tételsorszám) Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

33. rovat / (Vámtarifaszám) Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

34. rovat / (Származási ország kódja) Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

35. rovat / [Bruttó tömeg (kg)] Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

36. rovat / (Preferencia) Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

37. rovat / (Eljárás) 4000 K00 központi vámkezelés keretében 
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki 
termék esetén jövedéki adó megfizetése 
nélkül) 

4000 K0J  központi vámkezelés keretében 
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki 
termék esetén jövedéki adó 
megfizetésével) 

4071 K00  központi vámkezelés keretében 
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki 
termék esetén jövedéki adó megfizetése 
nélkül), ha a szabad forgalomba 
bocsátást vámraktározás előzte meg 

4071 K0J  központi vámkezelés keretében 
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki 
termék esetén jövedéki adó 
megfizetésével), ha a szabad forgalomba 
bocsátást vámraktározás előzte meg 

4051 K00  központi vámkezelés keretében 
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki 
termék esetén jövedéki adó megfizetése 
nélkül), ha a szabad forgalomba 
bocsátást aktív feldolgozás előzte meg 

4051 K0J  központi vámkezelés keretében 
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki 
termék esetén jövedéki adó 
megfizetésével), ha a szabad forgalomba 
bocsátást aktív feldolgozás előzte meg 
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7 
 

4051 A00  adónyilatkozat aktív feldolgozás lezárása 
szabad forgalomba bocsátással, vám-
árunyilatkozat benyújtása nélkül 
(jövedéki termék esetén jövedéki adó 
megfizetése nélkül) 

4051 A0J  adónyilatkozat aktív feldolgozás lezárása 
szabad forgalomba bocsátással, vám-
árunyilatkozat benyújtása nélkül 
(jövedéki termék esetén jövedéki adó 
megfizetésével) 

4054 K00  központi vámkezelés keretében 
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki 
termék esetén jövedéki adó megfizetése 
nélkül), ha a szabad forgalomba 
bocsátást az engedélyező tagállamtól 
eltérő tagállamban kezdeményezett 
aktív feldolgozás előzte meg 

4054 K0J  központi vámkezelés keretében 
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki 
termék esetén jövedéki adó 
megfizetésével), ha a szabad forgalomba 
bocsátást az engedélyező tagállamtól 
eltérő tagállamban kezdeményezett 
aktív feldolgozás előzte meg 

4091 K00  központi vámkezelés keretében 
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki 
termék esetén jövedéki adó megfizetése 
nélkül), ha a szabad forgalomba 
bocsátást vámfelügyelet melletti 
feldolgozás előzte meg 

4091 K0J  központi vámkezelés keretében 
benyújtott adónyilatkozat (jövedéki 
termék esetén jövedéki adó 
megfizetésével), ha a szabad forgalomba 
bocsátást vámfelügyelet melletti 
feldolgozás előzte meg 

4091 A00  adónyilatkozat aktív feldolgozás lezárása 
szabad forgalomba bocsátással, vám-
árunyilatkozat benyújtása nélkül 
(jövedéki termék esetén jövedéki adó 
megfizetése nélkül), ha a vámeljárás alá 
vonás 2016. május 1-jét megelőzően 
vámfelügyelet melletti feldolgozás 
keretében történt 

4091 A0J adónyilatkozat aktív feldolgozás lezárása 
szabad forgalomba bocsátással, vám-
árunyilatkozat benyújtása nélkül 
(jövedéki termék esetén jövedéki adó 
megfizetésével), ha a vámeljárás alá 
vonás 2016. május 1-jét megelőzően 
vámfelügyelet melletti feldolgozás 
keretében történt 

38. rovat / [Nettó tömeg (kg)] Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

40. rovat / (Gyűjtő vámáru-nyilatkozat/előokmány) Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

41. rovat / (Kiegészítő mértékegység) Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

42. rovat / (Tételsor ára) Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 
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44. rovat / (Különleges megjegyzések/benyújtott 
okmányok/igazolások és engedélyek) 

Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

45. rovat / (Korrekció) Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

47. rovat / (Fizetendő terhek kiszámítása) Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint.  
Más tagállamban kiadott engedély alapján végzett 
központi vámkezelés esetén A00 kód mellett a más 
tagállamban keletkezett vámtartozás összegét kell 
megadni forintban. 

54. rovat / (Hely és dátum/A nyilatkozattevő aláírása és 
neve) 

Az egységes vámokmány kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 
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6. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez 9 
 

Export-visszatérítéssel érintett áru berakodásának bejelentése 
 
Fejadatok: 
Első bejelentés o bejelentett adat módosítása o 

fejadat esetén a hívószám: 
bejelentés visszavonása o 
hívószám: 

1. Kiviteli eljárást végző vámhivatal kódja vagy neve: 
2. Exportőr EORI száma: megnevezése: 
3. Az exportőr a termék előállítója o forgalmazója o 
4. Berakodás megkezdésének időpontja (év/hónap/nap/óra/perc): 
  helyszíne: várható időtartama (óra/perc): 
  távolság a vámhivatalhoz (óra/perc): 
5. Mérés helyszíne:   
  megkezdésének időpontja (év/hónap/nap/ óra/perc):  

várható időtartama (óra/perc): 
6. Kiviteli eljárás o újrakivitel o Rendeltetési ország: 
7. Normál eljárás o egyszerűsített eljárás o 
 Egyszerűsített árunyilatkozat o kereskedelmi 

okmány o 
Nyilvántartásba való 
bejegyzés o 

8. Becsült tömeg alkalmazása: igen o nem o 
9. Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: 
Árunyilatkozat tételsori adatok: 

Tétel- 
szám 

KN kód/export-visszatérítési 
nómenklatúra kód 

Áru leírása kereskedelmi 
megnevezéssel 

Nettó tömeg  
(kg) 

Export-
visszatérítés  
összege 
(EUR) 

Hivatkozott  
azonosító  
(EVT MRN) Támogatás  

alapja 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Dátum, valamint a bejelentést tevő aláírása: 
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Kitöltési útmutató az Export-visszatérítéssel érintett áru berakodásának bejelentéséhez

A bejelentőlap felhasználásával kell az export-visszatérítéssel érintett áru berakodását jelezni, valamint e lap szolgál 
a korábban megküldött bejelentés módosítására vagy a bejelentés visszavonására is.
Nem módosítható a fejadatok 1. és 2. sora, továbbá együttesen a KN kód/export-visszatérítési nómenklatúra kód és 
az áruleírás. Az említett adatok megváltozásánál vissza kell vonni az eredeti bejelentést.
A fejadatok 3–9. sorainak vagy a tételsori adatok módosításánál kötelező kitölteni a fejadatok 1. és 2. sorát, valamint 
hivatkozni kell a  vámszerv által megküldött azonosítószámra (fejadatnál hívószámra, tételsori adat módosításnál 
EVT MRN számra).
A fejadatok 5. sorában a  mérés helyszínével, idejével kapcsolatos adatokat abban az  esetben kell megadni, ha 
a mérés helyszíne nem azonos a berakodás helyszínével.
Becsült tömeg a  612/2009/EK rendelet 5.  cikk (6)  bekezdése felhatalmazásán alapuló vámhatósági engedély 
birtokában alkalmazható.
Az azonos export-visszatérítési nómenklatúra kód alá tartozó áruk egy tételsort képeznek. Az export-visszatérítési 
nómenklatúra kóddal nem rendelkező termékek, ha azok azonos Kombinált Nómenklatúra kód alá tartoznak, egy 
tételsort képeznek.
Az árunyilatkozat tételsori adatoknál a  nettó tömeg (kg) feltüntetése kötelező. Ha az  export-visszatérítés alapját 
nem a nettó tömeg képezi, akkor a nettó tömeg mellett a támogatás alapját képező mennyiséget és a hozzá tartozó 
mértékegységet is fel kell tüntetni (pl. darab, liter).
Az „Áru leírása kereskedelmi megnevezéssel” rovatban élő szarvasmarha és sertés esetében a darabszámot is fel kell 
tüntetni.

A nemzetgazdasági miniszter 12/2016. (IV. 29.) NGM rendelete
a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119.  § (1)  bekezdés 24.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E  rendelet rendelkezéseit a  vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárások végrehajtása során kell 
alkalmazni.

 (2) E rendelet alkalmazásában uniós és nemzetközi megállapodáson alapuló jog különösen:
a) az 1186/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: vámmentességi rendelet),
b) az 1224/2011/EU bizottsági rendelet,
c) az 1225/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
d) a 80/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
e) a 3915/88/EGK bizottsági rendelet,
f ) az oktatási, tudományos és a  kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló Lake Successben,  

1950. november 22-én kelt megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 12. törvényerejű rendelet 
(a továbbiakban: Megállapodás),

g) a vámmentességi rendelet 128. cikkében meghatározott megállapodások, továbbá
h) a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklet 99. Árucsoport I. Árualcsoportjára vonatkozó rendelkezései.

2. § (1) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kormányrendeletben kijelölt 
vámszerv (a  továbbiakban: engedélyező vámszerv) kérelemre vámmentes vámeljárás kérelmezésére jogosító 
engedélyt adhat ki
a) a vámmentességi rendelet XI. fejezet 43. cikk b) pontja alapján, a vámmentességi rendelet II. számú melléklet 

3. oszlopában meghatározott kategóriákba tartozó intézmények vagy szervezetek számára, az egyes oktatási, 
tudományos és kulturális rendeltetési anyagokra vonatkozóan,
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b) a vámmentességi rendelet
ba) XI. fejezetének 44. cikk (2) bekezdés b) pontjában és 45. cikkében,
bb) XII. fejezet 53. cikk (2) bekezdés b) pontjában,
bc) XIII. fejezet 54–55. cikkeiben, a XIV. fejezet 57. cikkében,
bd) XV. fejezet 59. cikkében,
be) XVII. fejezet 61., 67.  cikk (1)  bekezdés b)  pontjában, a  68.  cikk (1)  bekezdés b)  pontjában, 

74. cikkében,
bf ) XIX. fejezet 82. cikk c) pontjában, és
bg) XXIX. fejezet 112. cikkében

 foglaltak alapján, azoknak az  intézményeknek, szervezeteknek, valamint laboratóriumoknak, amelyek 
a tevékenységi körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott módon történő felhasználásra 
szánt árukat hoznak be, és a  vámmentességi rendeletben, és annak végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott feltételeket teljesítik,

c) a Megállapodás A) melléklet (xii), B) melléklet (iv), C) melléklet (i), (ii), (iii), és (v), a  D) melléklet, valamint 
az  E) melléklet (ii)  pontjaiban foglaltak alapján azoknak az  intézményeknek, szervezeteknek, amelyek 
a tevékenységi körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott módon történő felhasználásra 
szánt árukat hoznak be, a Megállapodásban meghatározott feltételek teljesítése esetén.

 (2) Az  (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az engedélyező vámszerv a vámmentes vámkezelésre vonatkozó 
kérelem megalapozottságának vizsgálata érdekében – az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában érintett intézmények, 
szervezetek, laboratóriumok tekintetében – megkeresi a  feladatkör szerint érintett minisztert. A  feladatkör 
szerint érintett miniszter a  megkeresésben foglaltak alapján tájékoztatja az  engedélyező vámszervet arról, hogy 
a kérelmező tevékenységi köre, feladatainak ellátása indokolja-e a vámmentes vámkezelésre vonatkozó kérelemben 
foglaltakat.

3. § (1) Vissza kell vonni a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyt, ha
a) a kérelmező az engedély kiadásától számítva két éven belül nem kezdeményez vámmentes vámkezelést,
b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy
c) az engedélyben előírt kötelezettségeit az engedélyes megszegi.

 (2) Akitől a vámhatóság a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyét az (1) bekezdés c) pontja alapján visszavonta, 
az engedély visszavonásától számított 36 hónapon belül újabb engedélyt nem kaphat.

4. §  A vámmentességi rendelet V. fejezetében foglaltak alkalmazásában egy csomag vagy küldemény belső értéke 
az  egy csomagban vagy küldeményben lévő materiális és immateriális javak összes értékét jelenti, amely nem 
haladhatja meg a vámmentességi rendelet 23. cikk (2) bekezdésében feltüntetett összértéket.

5. § (1) A vámmentességi rendelet és annak végrehajtási rendeletei által meghatározott elidegenítési tilalom vagy célhoz 
kötött felhasználás (a továbbiakban együtt: korlátozott felhasználás) által korlátozott felhasználású, vám- és egyéb 
tehermentesen szabad forgalomba bocsátott árukra vonatkozóan a  mentességre jogosultnak nyilvántartást kell 
vezetnie, amelyet a szabad forgalomba bocsátás vámeljárást lefolytató vámszerv (a továbbiakban: eljáró vámszerv) 
kérésére annak rendelkezésére kell bocsátania.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésének kötelezettségét
a) az engedélyező vámszerv az általa kiadott engedélyben, vagy
b) ha az  engedélyező vámszerv által kiadott engedély e  rendelet szerint nem szükséges, akkor az  eljáró 

vámszerv a  vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárásról szóló döntésével egyidejűleg alakszerű 
határozatban írja elő.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia
a) a  vámeljárás alá vonáshoz, illetve annak lezárásához kapcsolódó vámokmányok és minden más okmány 

keltét és hivatkozási adatait, így különösen azonosítószám, iktatószám;
b) az áruk azonosításához szükséges kereskedelmi vagy műszaki leírásokat, így különösen cikkszám, típus szám;
c) az áruk nyomon követését lehetővé tévő információt, ideértve azok fellelhetőségét és az esetleges átszállítás 

adatait;
d) az  engedélyező vámszerv által megadott engedélyben vagy az  eljáró vámszerv által határozatban 

meghatározott, az adott vámmentességi jogcímhez kapcsolódó, a korlátozott felhasználás ellenőrizhetősége 
tekintetében releváns adatokat, határidőket.
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 (4) Amennyiben a  vámeljárás alá vont áruk vis maior következtében teljes mértékben megsemmisültek vagy 
helyrehozhatatlanul megrongálódtak, az  eljáró vámszerv elfogadhatja a  mentességre jogosult által bemutatott, 
a  hivatalos szervek által kiállított rendőrségi, tűzoltósági vagy más hatósági jegyzőkönyvet, bizonyítékot, amely 
tartalmazza a vámeljárás alá vont megsemmisült vagy elveszett áruk tényleges mennyiségét.

 (5) Amennyiben a  mentességre jogosult a  nyilvántartásba vett árukat illetően a  (4)  bekezdés szerinti bizonyítékot 
nem tudja bemutatni, a  mentesség a  megsemmisült vagy elveszett áruk mennyiségére vonatkozóan megszűnik. 
A  mentesség megszűnésével egyidejűleg a  vámokat és egyéb terheket meg kell fizetni, amely a  megsemmisülés 
vagy elvesztés napján az  áru fajtája alapján alkalmazandó vámtarifaszám, vámtétel és az  eljáró vámszerv által 
a megsemmisülés vagy elvesztés napján megállapított vagy elfogadott vámérték alapján keletkezik.

6. § (1) A  vámmentességi rendelet és annak végrehajtási rendeletei által korlátozott felhasználású, vám és egyéb teher 
mentesen szabad forgalomba bocsátott árukra vonatkozóan felmerülő felhasználási szándékról a  mentességre 
jogosultnak legkésőbb a tervezett felhasználás időpontját legalább 10 munkanappal megelőzően postai úton vagy 
elektronikus levélben értesítenie kell az eljáró vámszervet.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell
a) a vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárásról szóló döntés azonosítószámát,
b) a kedvezményezett(ek) körét,
c) a felhasználás pontos helyét,
d) a felhasználás pontos kezdő időpontját és várható időtartamát, és
e) az esetleges ellenszolgáltatás formáját.

 (3) Az  értesítés kézhezvételét követően az  eljáró vámszerv a  benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy 
a vám- és egyéb tehermentesség feltételei továbbra is fennállnak-e.

 (4) Az  (1) bekezdésben levő korlátozott felhasználású áruk a szabad forgalomba bocsátást követően is vámellenőrzés 
alá vonhatóak. Amennyiben a  felhasználás helye az  eljáró vámszerv illetékességi területén kívül található, úgy 
az eljáró vámszerv értesíti a felhasználás helye szerint illetékes vámszervet a vámellenőrzés lefolytatása érdekében.

 (5) A  felhasználás végrehajtásában bekövetkezett lényeges változásokról, mint például a  felhasználás elmaradása, 
a  helyszín, időpont, kedvezményezett változása, a  mentességre jogosult az  eljáró vámszervet postai úton, vagy 
elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja.

 (6) Az (1) bekezdés szerinti értesítés vagy az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás elmaradása olyan jogsértésnek minősül, 
amely az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott jogkövetkezményt vonja maga után. 
Továbbá az  (1)  bekezdés szerinti értesítés elmaradása esetén az  eljáró vámszerv kezdeményezi az  engedélyező 
vámszerv felé az engedély visszavonását.

 (7) Amennyiben a  vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárás kérelmezésének időpontjában ismertek 
a (2) bekezdésben foglalt adatok, úgy azt a vámeljárás során az eljáró vámszerv tudomására kell hozni.

 (8) Az eljáró vámszerv a vámmentességi rendelet XXI. fejezetének C. pontjában foglaltak alkalmazásakor a mentesség 
megadását a (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt adatok ismeretéhez kötik.

7. § (1) A  vámmentességi rendelet XXII. fejezetének alkalmazása során az  eljáró vámszerv a  mentesség megadását 
a vizsgálat, elemzés, vagy tesztelés jellegének, kezdő időpontjának és a vizsgálathoz, elemzéshez, vagy teszteléshez 
szükséges időtartam megadásához köti.

 (2) A  mentesség megadásához a  vizsgálatra, elemzésre vagy tesztelésre vonatkozóan az  eljáró vámszerv további 
adatok megadását is előírhatja, továbbá a vizsgálat, elemzés, tesztelés elvégzését bizonyító vizsgálati jegyzőkönyvet 
bekérheti.

 (3) Ha az eljáró vámszerv a mentesség megadását a vizsgálati jegyzőkönyv benyújtásához köti, akkor a szóban forgó 
áruk vonatkozásában esetlegesen felmerülő vámtartozás megfizetésének biztosítására vámbiztosíték nyújtását 
követeli meg.

 (4) Nem adható mentesség olyan növényi eredetű termékek és állatok behozatalára, amelyek reprodukcióra 
alkalmasak.

8. §  Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

9. §  E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, illetve a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.



4908 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 60. szám 

10. § (1) A  vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről szóló 18/2011. (IV. 19.) NGM rendelet 2.  §-a alapján megadottnak 
tekintett engedélyek e rendelet hatálybalépését követő 181. napon hatályukat vesztik.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt engedéllyel rendelkezőnek legkésőbb az  e  rendelet hatálybalépését követő  
180. napon belül szükséges gondoskodni az e rendelet szerinti vámmentességi engedély megszerzéséről.

11. §  Ez a rendelet
a) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi 

rendelet,
b) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 

66–73.  cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2011. november 28-i 
1224/2011/EU bizottsági rendelet,

c) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 42–52., 
valamint 57. és 58. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2011. november 
28-i 1225/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 53.  cikke 
(1)  bekezdésének b)  pontjában előírt biológiai vagy vegyi anyagok jegyzékének megállapításáról szóló,  
2012. január 31-i 80/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

e) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet 63c.  cikkének 
végrehajtásáról szóló, 1988. december 15-i 3915/88/EGK bizottsági rendelet,

f ) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK 
tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §  Hatályát veszti a vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről szóló 18/2011. (IV. 19.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelete
a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási 
szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában 
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmány meghatározása, alkalmazása, kiadmányozása és a katonai csapat- 
és árumozgással kapcsolatos vámeljárások során a  vámjogszabályok rendelkezéseit az  e  rendeletben foglaltak 
figyelembevételével kell alkalmazni.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) vámjogszabályok: az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 5. cikk 2. pontjában felsorolt jogszabályok,
b) nemzetközi szerződés:

ba) az  Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz 
történő csatlakozásról, a  Megállapodás kihirdetéséről, valamint a  Megállapodáshoz kapcsolódó 
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egyes jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett nemzetközi 
szerződés,

bb) az  Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának 
törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi 
LXVII. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,

bc) a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Egyesült Államok Kormánya közötti, az  Egyesült Államok 
Fegyveres Erőinek a  Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, 
valamint az  ennek mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások megerősítéséről és 
kihirdetéséről szóló 1997. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,

bd) az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a  nemzeti képviselők és a  nemzetközi titkárság jogállásáról 
szóló, Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről 
szóló 2000. évi XII. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,

be) az  Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, 
Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról és a Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés,

bf ) a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a  gazdasági, 
technikai és egyéb kapcsolódó segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 178/1995. 
(XII. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés,

c) EK rendelet: az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó behozatali vámok felfüggesztéséről 
szóló, 2003. január 21-i 150/2003/EK tanácsi rendelet,

d) vámhatóság: az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 4. § 
(1) bekezdésében meghatározott hatóság,

e) vámigazgatási eljárás: a Vámtörvény 3. § 9. pontjában meghatározott eljárás,
f ) katonai vámügyi szerv: a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala,
g) HM alárendeltségébe tartozó szervek: a  Honvédelmi Minisztérium (a  továbbiakban: HM), a  honvédelmi 

miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó katonai szervezetek, 
továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei,

h) katonai áru: az  EK rendelet mellékleteiben felsorolt fegyverek és katonai felszerelések, továbbá 
a  haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezéséről, valamint a  vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Korm. Rendelet) meghatározott, az Európai Unió közös katonai listáján szereplő áru,

i) egyéb áru: az uniós vámjog sérelme nélkül a nemzetközi szerződésben meghatározott személyi kör által vagy 
részére behozott, kivitt vagy átvitt, a katonai árutól eltérő uniós vagy nem uniós áru,

j) NATO okmány: a  Vámkódex 226.  cikk (3)  bekezdés e)  pontjában hivatkozott 302. formanyomtatvány  
a  2455 STANAG (Standardization Agreement – Szabványosítási Megállapodás) A  melléklete szerinti 
adattartalommal,

k) vámmentes katonai üzlet: a NATO körébe tartozó fegyveres erő, polgári állomány, valamint azok hozzátartozói 
részére behozott, helyben fogyasztandó és felhasználandó, kiskereskedelmi értékesítésre szánt élelmiszer, 
valamint utánpótlási ellátmányként nem tartós fogyasztási cikkek értékesítésére szolgáló helyiség,

l) nemzetközi katonai szervezet: az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a  nemzeti képviselők és a  nemzetközi 
titkárság jogállásáról szóló, Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás megerősítéséről és 
kihirdetéséről szóló 2000. évi XII. törvény hatálya alá tartozó szervezet, vagy a Magyar Köztársaság területén 
szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a  Magyar Köztársaság területén felállított 
nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó 
egyes rendelkezésekről szóló törvény szerinti nemzetközi katonai parancsnokság,

m) jövedéki termék: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény 
hatálya alá tartozó termék.

2. A katonai vámügyi szerv és eljárása

3. § (1) Az EK rendelet 1. cikke alapján az egyes fegyverek és katonai felszerelések harmadik országból történő behozatala 
során a katonai vámügyi szervet kell hatóságnak tekinteni.

 (2) Az  EK rendelet 3.  cikk (1)  bekezdésében említett tanúsítvány, valamint a  NATO okmány kiállítására és 
kiadmányozására kizárólag a katonai vámügyi szerv jogosult.
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 (3) Az EK rendelet alapján kérelmezett vámeljárás során az EK rendelet 3. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány 
benyújtásával egyidejűleg a  kérelmezett vámeljárásnak megfelelően a  vámjogszabályokban meghatározott 
vám-árunyilatkozatot kell benyújtani, amelyet a vámhatóság nyilvántartásba vesz.

 (4) A  vámigazgatási eljárás során a  hatóságként eljáró katonai vámügyi szerv esetében a  Vámtörvény 58.  §-át 
alkalmazni kell.

 (5) A  nyilvántartásba vett, behozatali vámok alól felfüggesztett katonai áru megsemmisüléséről, elvesztéséről, 
eltulajdonításáról vagy a jogszabályban meghatározott céltól eltérő felhasználásáról a katonai vámügyi szerv vagy 
a  terméket felhasználó a  vámhatóságot haladéktalanul értesíti. Ha a  vámhatóság által folytatott vámellenőrzés 
időpontjáig a  vámhatóságot nem értesítik, úgy a  Vámtörvényben meghatározott jogkövetkezményeket kell 
alkalmazni.

 (6) A  behozatali vámok alól felfüggesztett katonai áru megsemmisítéséről legalább öt munkanappal előbb a  katonai 
vámügyi szerven keresztül a vámhatóságot értesíteni kell.

 (7) A  katonai vámügyi szerv képviselőként jár el az  Európai Unió, a  NATO, az  Egyesült Nemzetek Szervezete, a  két- 
vagy többoldalú katonai és kereskedelmi megállapodások keretében a  HM alárendeltségébe tartozó szerveket és 
a  külföldi fegyveres erőket érintő vámigazgatási eljárások végrehajtása, a  vámellenőrzés feltételeinek ellenőrzése, 
valamint ezek biztosítása érdekében tett intézkedések meghozatala kapcsán, ha a  csapat, katona személy- és 
anyagmozgás katonai kötelékben vagy katonai logisztikai rendszeren keresztül, valamint polgári fuvarozó 
bevonásával történik. A  katonai vámügyi szerv képviselőként jár el továbbá az  MH külföldön szolgálatot teljesítő 
egysége, katona személy vonatkozásában is, a szakmai, ellenőrzési feladatai ellátása során.

 (8) A katonai vámügyi szerv a vámigazgatási eljárások lebonyolítása során közvetett képviselőnek minősül.
 (9) A  katonai vámügyi szerv tagja a  vámigazgatási eljárás során jelvénnyel igazolja magát, amelynek mintáját 

az 1. melléklet tartalmazza.
 (10) A  katonai vámügyi szerv képviselőjének a  vámigazgatási eljárás során a  2.  mellékletben meghatározott bélyegző 

lenyomatot külön, vagy a  katonai vámügyi szerv képviseletében eljáró személy részére kiadott körbélyegzővel 
együtt kell használnia. Az EK rendelet 5. cikk (1) bekezdésében említett bélyegző lenyomatának mintája megegyezik 
a 2. mellékletben meghatározott mintával.

4. § (1) A  katonai vámügyi szerv, valamint a  nemzetközi katonai szervezet részére a  vámjogszabályokban meghatározott 
engedélyek kiadásánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
a) kérelmezőnek az egyszerűsített engedély szerinti vámeljárás alá vont nem uniós áruk vámtarifaszáma helyett

aa) a  kiviteli irányban a  Korm. Rendelet hatálya alá tartozó, az  Európai Unió közös katonai listáján 
szereplő termékek,

ab) a behozatali irányban pedig az EK rendelet mellékleteiben felsorolt termékek
azon jegyzékét kell becsatolnia, amelyre az engedélyt kéri,
b) a  vámraktározási eljárás kérelmezésekor a  kérelem elbírálásához nem kell benyújtani a  gazdasági 

indokoltságra, a  raktárhelyiségre vonatkozó hatósági engedélyekre és a  használat jogcímére vonatkozó 
okiratokat, a  biztosítási szerződést, ha a  kérelmező nyilatkozik arról, hogy a  vámraktárban tárolt áru 
elháríthatatlan ok miatt történt megsemmisülése esetén is a vámtartozást megfizeti,

c) a NATO okmány fedezetével érkezett és vámraktárba betárolt árukról csak készletnyilvántartást kell vezetni,
d) az engedélyezett feladói és engedélyezett címzetti kérelemhez a cégkivonat és az aláírási címpéldány helyett 

a  közhivatal-jogállásra vonatkozó nyilatkozatot, nemzetközi katonai szervezet esetén a  Magyarországon 
történő településről és működésről szóló megállapodást, vagy erről jogszabály alapján kiállított közhiteles 
igazolást kell elfogadni.

 (2) A vámhatóság a védelmi érdekek zavartalan ellátása érdekében a katonai vámügyi szerv és a nemzetközi katonai 
szervezet indokolt kérelmére a nem uniós katonai áru szállítóeszközről történő kirakását soron kívül engedélyezi.

 (3) Az uniós vámjogban meghatározott kivételekkel a katonai vámügyi szerv közreműködésével szállított áruk esetén 
az  azonosság biztosítására a  katonai vámügyi szerv részére engedélyezett különleges zár, valamint a  külföldi 
fegyveres erők függőzára, szalagzára, vagy a csomagon elhelyezett pecsétje szolgálhat.

3. NATO okmányhoz kapcsolódó intézkedések

5. § (1) A  katonai vámügyi szerv által az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2015. november 24-i 2015/2447/EU bizottsági rendelet 286.  cikke alapján benyújtott NATO okmányok előzetes 
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hitelesítését a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kormányrendeletben 
meghatározott vámhivatalnak kell végrehajtania.

 (2) A  vámeljárás során alkalmazandó korlátozó és tiltó rendelkezéseket – az  állat- és növényegészségügyi előírások 
kivételével – a NATO okmány fedezetével szállított katonai és egyéb áru vámeljárás alá vonása során akkor nem kell 
érvényesíteni, ha az érintett árukat kötelékben és menetparanccsal szállítják.

 (3) A  vámeljárás során az  állat- és növényegészségügyi vizsgálat alá eső katonai és egyéb árura az  illetékes katonai 
egészségügyi szolgálat által kiállított állat- és növényegészségügyi bizonyítványt el kell fogadni.

 (4) Ha a  NATO okmánnyal ellátott külföldi fuvarozó nem rendelkezik Magyarország területére való belépésre vagy 
kilépésre feljogosító nemzetközi közúti áruszállítási engedéllyel, e  tényről a  vámhatóság soron kívül értesíti 
a  katonai vámügyi szervet, amely igazolást adhat ki arról, hogy a  szállítás nemzetközi katonai tevékenységgel 
összefüggésben történik. Az igazolás alapján a kiléptetést vagy a beléptetést el kell végezni.

4. Vámmentes katonai üzlet

6. § (1) A  vámmentes katonai üzlet a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex 
egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 
28-i 2015/2446/EU bizottsági rendelet 201.  cikkében foglaltaknak megfelelő vámraktári engedély birtokában 
üzemeltethető.

 (2) A  vámmentes katonai üzletet üzemeltető köteles olyan, a  vámhatóság által előzetesen jóváhagyott nyilvántartást 
vezetni, amelyből megállapítható a  katonai és egyéb áru behozatalának, beszerzésének, valamint vámeljárás alá 
vonásának adatai, továbbá a  mindenkori valós árukészlet, a  megsemmisült árumennyiség, a  veszteség, a  vásárlók 
köre, valamint a forgalomra vonatkozó adatok.

 (3) A vámmentes katonai üzletnek a nemzetközi szerződésnek és a vámjogszabályoknak megfelelő üzleti szabályzattal 
kell rendelkeznie, amelyet a katonai vámügyi szerv útján a felügyeletet ellátó vámhivatal részére kell megküldeni.

 (4) A vámmentes katonai üzletben a jövedéki termék adójegy, valamint zárjegy nélkül hozható forgalomba.
 (5) A  vámmentes katonai üzletben forgalmazott termékek kizárólag a  NATO fegyveres erők elhelyezési területén 

belül kerülhetnek felhasználásra. A  mentességet élvező termékeknek az  elhelyezési területen kívüli kiszállítása, 
értékesítése a vám-, adó- és jövedéki jogszabályokban foglaltak megsértését jelenti.

5. Áruk elidegenítése

7. § (1) A  külföldi fegyveres erő, polgári állomány és ezek tagjainak, valamint hozzátartozóinak részére a  vám és egyéb 
terhek alól mentesítve szabad forgalomba bocsátott áru elidegenítésére csak a  vám és egyéb terhek megfizetése 
után kerülhet sor.

 (2) Az  elidegenítés alkalmával az  áru vámértékét és az  ennek alapján fizetendő vám és egyéb terhek összegét 
a  mentesség alapjául szolgáló uniós jogszabályban foglalt rendelkezések figyelembevételével, annak hiányában 
a  szabad forgalomba helyezésre irányuló indítvány elfogadásának napján érvényes szabályok alapján kell 
meghatározni.

6. Hatósági ellenőrzés és intézkedések

8. § (1) A  katonai futár útján továbbított hivatalos okiratokat és küldeményeket – ha bűncselekmény gyanúja vagy 
a  szabálysértési eljárás megindítását megalapozó körülmények nem állnak fenn – a  vámhatóság nem vonja 
vámellenőrzés alá, ha a  futár úti okmányából és az  általa szállított küldeményre vonatkozó nyilatkozatból 
egyértelműen megállapítható a futár jogállása és a küldemény hivatalos jellege.

 (2) A  katonai futárok közlekedéséről a  katonai vámügyi szerv értesíti a  vámhatóságot a  zökkenőmentes eljárás 
biztosítása érdekében.

9. § (1) A vámhatóság a mélységi ellenőrzés során, ha katonai áruknak, szállítójárműveknek és tartályoknak a katonai bázis 
területén kívül történő ellenőrzését végzi, a  katonai vámügyi szerv vagy a  külföldi fegyveres erő közreműködését 
igényelheti.

 (2) A  vámhatóság a  katonai vámügyi szerv bevonásával a  külföldi fegyveres erők elhelyezési területén a  6.  § szerinti 
vámmentes katonai üzlet üzemeltetését, a jogszerűen behozott vámmentes árukat, azok okmányait, nyilvántartását, 
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értékesítését ellenőrizheti. Az  ellenőrzést végző pénzügyőröknek az  elhelyezési területre történő belépésével 
kapcsolatban a katonai vámügyi szerv intézkedik.

 (3) A vámhatóság – ha jogsértő cselekmény elkövetésére van gyanú – az e rendelet hatálya alá tartozó személyeknél 
a  fegyveres erők állományába tartozó személyek ellenőrzését a személyforgalom elől elkülönített helyen tarthatja 
meg. Ha a  vámhatóság az  ellenőrzés alkalmával vám- vagy egyéb jogszabályba ütköző cselekményt derít fel, 
a felvett jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesítenie kell a katonai vámügyi szervet is.

 (4) A  vámhatóság a  szükséges vámvizsgálatot a  katonai vámügyi szerv vagy a  nyilatkozattevő kérésére – a  védelmi 
érdekek sérülésének elkerülése érdekében – az azok által megjelölt helyen tartja meg.

10. §  A katonai vámügyi szerv értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szervét a határon átkelő csapat- és katonai 
árumozgásokról, a határátlépés várható időpontja előtt legalább három munkanappal. Előre nem látható esetben 
ettől a határidőtől a katonai vámügyi szerv eltérhet, az előzetes értesítés azonban nem mellőzhető. Ha az értesítés 
a  határátlépés várható időpontja előtt kevesebb, mint huszonnégy órával történik, a  katonai vámügyi szerv 
köteles az átlépés kapcsán érintett vámhivatalt közvetlenül is értesíteni. A vámhivatal az értesítés alapján biztosítja 
a katonai csapat és áruszállítmány zökkenőmentes beléptetését vagy kiléptetését.

7. Postai küldemények kezelése

11. § (1) Hadműveleti területen a  HM alárendeltségébe tartozó szerveknél az  MH külszolgálatot ellátó személyei által 
feladott magánpostai küldemények továbbítása – postai forgalom üzemeltetésének szüneteltetése esetén –  
az MH logisztikai rendszerén keresztül történhet. Az ilyen küldemény vámeljárás alá vonását a logisztikai telephely 
szerint illetékes vámhivatal végzi.

 (2) A  katonai vámügyi szerv képviselőként jár el az  MH futárposta és a  magánpostai küldeményekkel kapcsolatos 
vámeljárás indítványozása, a  szükséges intézkedések megtétele, a  vámjogszabály előírásainak nem megfelelő 
magánküldemények visszafordítása során.

 (3) Az MH futárposta, valamint a magánpostai küldemények vámeljárás alá vonását, a postacsomaghoz a  feladó által 
kiállított CN-23 vám-árunyilatkozattal kell indítványozni.

 (4) Az  MH logisztikai telephelyen a  behozatali vám és egyéb terhek megfizetését követően szabad forgalomba 
bocsátott magánpostai küldemények kiszolgáltatásukig az  MH logisztikai telephely elkülönített helyiségében 
tárolhatók a vámadós által a katonai vámügyi szerv részére történő vám és egyéb terhek megfizetésének megfelelő 
igazolásáig.

 (5) Ha a  vám és egyéb teher fizetési kötelezettséggel járó küldemény után a  vám és egyéb terhek vámjogszabályok 
szerinti megfizetésének igazolása elmarad, vagy a címzett kéri a postaküldemény megosztás nélküli visszaküldését, 
vagy az államnak ellenszolgáltatás nélkül azt felajánlja, a katonai vámügyi szerv köteles a vámhatóságnál ismételten 
bemutatni a  küldeményt, és azt a  külföldre történő visszaszállításáig vagy a  felajánlás elfogadásáig a  raktárában 
tárolni.

8. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

13. §  Ez a rendelet
a) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire 

vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU 
bizottsági rendelet,

b) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 
2015/2447/EU bizottsági rendelet,

c) az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó behozatali vámok felfüggesztéséről szóló, 
2003. január 21-i 150/2003/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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14. §  Hatályát veszti
a) a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) 

PM rendelet,
b) a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási 

szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együttes rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez

A katonai vámügyi szerv jelvénye

2. melléklet a 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez

A katonai vámügyi szerv általi hitelesítésre szolgáló bélyegző mintája

HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM

KATONAI VÁMÜGYI SZERV 
1885 Budapest Pf. 25 

Sorszám

címer dátum
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 120/2016. (IV. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Karima Kabbaj rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Marokkói Királyság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2016. április 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. április 19.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02281-2/2016.

A köztársasági elnök 121/2016. (IV. 29.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – Szatmári Imre tűzoltó ezredest 2016. május 4-ei hatállyal tűzoltó 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2016. április 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. április 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02540-2/2016.
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A köztársasági elnök 122/2016. (IV. 29.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – Dr. univ. Dsupin Ottó rendőr ezredest 2016. április 24-ei hatállyal rendőr 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2016. április 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. április 21.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02542-2/2016.

A köztársasági elnök 123/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel  
dr. Lehoczky Juditot 2016. május 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-2/2016.

A köztársasági elnök 124/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel  
dr. Vilits Pétert 2016. június 7-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-3/2016.
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A köztársasági elnök 125/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Kerék Éva Máriát 2016. október 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-4/2016.

A köztársasági elnök 126/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gyurik Anita 
Erzsébetet a 2016. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-5/2016.

A köztársasági elnök 127/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Lakatos Alexandra 
Annát a 2016. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-6/2016.
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A köztársasági elnök 128/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kovács-Hegedűs 
Verát a 2016. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-7/2016.

A köztársasági elnök 129/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth Zsuzsannát 
a 2016. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-8/2016.

A köztársasági elnök 130/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Barsi Ildikót  
2016. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-9/2016.
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A köztársasági elnök 131/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Juhászné dr. Bartha 
Ildikót 2016. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-10/2016.

A köztársasági elnök 132/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Maár Zsuzsannát 
2016. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-11/2016.

A köztársasági elnök 133/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rakos Esztert  
2016. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-12/2016.
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A köztársasági elnök 134/2016. (IV. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabó Lászlót 
2016. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-13/2016.

A köztársasági elnök 135/2016. (IV. 29.) KE határozata
a 216/2013. (V. 2.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 25.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bartókné 
dr. Kerekes Krisztina bírói kinevezését a  2016. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra 
meghosszabbítom.

Budapest, 2016. április 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02423-14/2016.

A Kormány 1213/2016. (IV. 29.) Korm. határozata
Magyarország 2016. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról

A Kormány
 1. megtárgyalta és elfogadta Magyarország 2016. évi Nemzeti Reform Programját;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a  2016.  évi Nemzeti Reform Programnak az  Európai 

Bizottság részére történő megküldéséről;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. április 30.

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával folyamatosan 
kövesse nyomon a 2016. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek végrehajtását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozata
a 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről

A Kormány
 1. elfogadja a  fejlesztéspolitikai tárgyú kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó 2016. évi tervet 

(a továbbiakban: terv) az 1. melléklet szerint,
 2. felhívja

a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy a humánfejlesztési terület vonatkozásában,
b) a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési, regionális fejlesztési és a  közép-magyarországi 

régió fejlesztési terület vonatkozásában,
c) a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  közlekedésfejlesztési, a  környezeti és energetikai fejlesztési terület 

vonatkozásában, valamint
d) a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  közigazgatás-fejlesztési, a  halászati fejlesztési, a  regionális 

fejlesztési és a vidékfejlesztési terület vonatkozásában
biztosítsa a terv teljesülését,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31.

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést a  Kormány 
számára a  terv teljesüléséről, és – szükség esetén – tegyen javaslatot a  tervhez képest jelentkező elmaradás 
ledolgozását szolgáló intézkedések alkalmazására,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, a  nemzetgazdasági minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert 
és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  terv teljesüléséhez hozzájáruló munkatársak részére 
a teljesítménycélokat, teljesítménykövetelményeket (a továbbiakban: célfeladat) tűzzék ki akként, hogy
a) a kifizetési munkaterv 100%-os teljesítése esetén az ösztönző éves összege legfeljebb 12 havi illetménynek, 

munkabérnek felelhet meg,
b) a mérések időpontja június 30., szeptember 30. és december 31.,
c) a  kifizetendő ösztönző és a  célfeladat-kitűzésben rögzített ösztönző összegének aránya nem haladhatja 

meg a b) alpontban meghatározott időpontra előírt és az 1. melléklet 2. táblázatának E oszlopában szereplő 
kifizetési célszámok arányát,

d) a kifizetési célszámok 75%-ot elérő vagy meghaladó, de 100%-ot el nem érő teljesítése esetén az ösztönző 
kifizetés legfeljebb az a) és c) alpontra tekintettel adható legnagyobb juttatás harmada lehet,

e) kizárólag próbaidő letelte után tűzhető ki célfeladat, kivéve, ha a  próbaidő kikötése 2016. január 1. utáni 
jogviszonyváltás miatt volt szükséges,

f ) az adott minisztériumra összesített a) pont szerinti ösztönző és járulékai éves teljes összege nem haladhatja 
meg az  adott minisztérium számára a  6.  pontban meghatározott előirányzatok terhére támogatói okirattal 
vagy támogatási szerződéssel biztosított személyi juttatások és járulékai éves keretösszegének 90%-át,

g) a  Miniszterelnökség uniós forrásfelhasználás területén koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységek 
tekintetében a mérési időpontokban meghatározott kifizetési célszám 70%-a a c) és a d) alpontban foglaltak 
alkalmazásával, 30%-a egyéni célfeladat formájában kerül meghatározásra,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. április 30.

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen javaslatot az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítására a 4. pontban foglaltak érvényesítése érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. április 30.
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 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
9.  2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési 
OP  (KÖFOP) jogcímcsoport és 12. Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 alcím 3. Vidékfejlesztési és 
halászati programok technikai segítségnyújtása jogcímcsoport (a továbbiakban: előirányzatok) felhasználása 
függvényében az  előirányzatok javára további forrás biztosításáról, a  4.  pontban meghatározott ösztönzővel 
összefüggő kifizetések teljesítése érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

 7. visszavonja a  2014–2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozat 3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozathoz

 1. A 2016-os kötelezettségvállalási munkaterv:

A B C D E

1.
Fejlesztési terület

Kötelezettségvállalás 2016. évi terve 

(Mrd Ft) Összesen 

(Mrd Ft)
2. II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

3. Humánfejlesztés  191,61  441,98  277,37  910,96

4. Gazdaságfejlesztés  288,00  432,00  195,00  915,00

5. Közlekedésfejlesztés  518,29  221,31  271,22 1010,82

6. Környezeti és energetikai fejlesztés  103,28  397,37    0,00  500,65

7. Közigazgatás-fejlesztés  224,19   25,65    0,00  249,84

8. Halászati fejlesztések    0,90    1,45    3,50    5,85

9. Regionális fejlesztések  179,82  328,50  155,98  664,30

10.
Közép-magyarországi régió 
fejlesztései

  12,39   14,81   11,46   38,66

11. Vidékfejlesztés  247,62  212,61  187,96  648,19

12. Összesen 1766,10 2075,68 1102,49 4944,27

 2. A 2016-os kifizetési munkaterv:

A B C D E F

1.
Fejlesztési terület

Kifizetés 2016. évi terve 

(Mrd Ft) Összesen 

(Mrd Ft)
Felelős

2. II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

3. Humánfejlesztés   29,28   75,21  114,51  219,00
emberi erőforrások 
minisztere

4. Gazdaságfejlesztés  134,00  194,00  258,00  586,00
nemzetgazdasági 
miniszter

5. Közlekedésfejlesztés  140,80   52,37   86,83  280,00
nemzeti fejlesztési 
miniszter

6.
Környezeti és energetikai 
fejlesztés

   4,58   48,06  214,36  267,00
nemzeti fejlesztési 
miniszter



4922 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 60. szám 

7. Közigazgatás-fejlesztés   14,38   27,35   25,27   67,00
Miniszterelnökséget 
vezető miniszter

8. Halászati fejlesztések    0,75    0,26    1,99    3,00
Miniszterelnökséget 
vezető miniszter

9. Regionális fejlesztések   15,09   69,10  191,81  276,00

nemzetgazdasági 
miniszter és 
a Miniszter- 
elnökséget vezető 
miniszter

10.
Közép-magyarországi régió 
fejlesztései

   1,69    9,41   50,90   62,00
nemzetgazdasági 
miniszter

11. Vidékfejlesztés   89,69   65,21  133,10  288,00
Miniszterelnökséget 
vezető miniszter

12. Összesen  430,26  540,97 1076,77 2048,00

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 
a központi 
koordinációért való 
felelőssége körében

A Kormány 1215/2016. (IV. 29.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos 
kinevezéséről és feladatairól

 1.  A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  Közigazgatás- 
és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Héjj Dávidot 
e  határozat közzétételét követő naptól két évig terjedő időre kormánybiztossá (a  továbbiakban: kormánybiztos) 
nevezi ki.

 2.  A  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program szakpolitikai felelőse a  kormánybiztos útján eljár 
mindazon felhívások, illetve kiemelt projektek – az illetékes szervezetek vagy szervezeti egységek által kidolgozott – 
szakmai tartalmának a megvalósításában, amelyeket a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat tartalmaz.

 3.  A miniszterelnök a kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter – mint a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program szakpolitikai felelőse – útján irányítja.

 4.  A  kormánybiztos az  1.  pont szerinti feladatköre ellátásáért helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű 
díjazásban részesül. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért juttatásban nem részesül.

 5.  A kormánybiztost az 1. pont szerinti tevékenységének ellátásában titkárság nem segíti.
 6.  A  kormánybiztos feladat- és hatáskörében eljárva – a  Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős 

államtitkárával együttesen – irányítja a  Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős 
helyettes államtitkárának a kormánybiztos feladat- és hatáskörével összefüggő tevékenységét.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozata
a 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy

a) a 2014–2020 programozási időszakban a mikro, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló felhívásokra 
benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése a  kiszervezés helyett objektív szakmai szempontok 
alapján létrehozott, nyilvános szakértői névsorban szereplő értékelők útján valósuljon meg,

b) értékelő csak kormánytisztviselői, közalkalmazotti vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságnál munkajogi jogviszonnyal rendelkező természetes személy lehet,

c) a szakértői névsort a Miniszterelnökség vezeti,
d) az  egyedi értékelések vonatkozásában az  értékelők kiválasztását, projekthez sorolását a  Miniszterelnökség 

végzi,
e) az értékelők értékelésre történő felkészítését az irányító hatóság végzi,
f ) az értékelők minőségellenőrzését az irányító hatóság végzi,
g) minden projekthez két értékelőt kell rendelni,
h) ha a  két értékelő értékelésének eredménye között az  eltérés 30%-nál nagyobb, akkor újraértékelést kell 

elrendelni,
i) az  értékelők részére projektmérettől függő, differenciált díjazás kerüljön kialakításra, azzal, hogy a  díjazás 

nem haladhatja meg az értékelő éves illetményének, munkabérének kétszeresét,
j) az értékelők díjazása tagállami forrásból kerüljön finanszírozásra,

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy dolgozzák ki az  1.  pont 
a) alpontja szerinti szakértői névsorra vonatkozó szabályozást,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont a)  alpontja szerinti értékelési rendszer 

létrehozásához és működtetéséhez 2016.  évben szükséges 2  milliárd forintnak a Magyarország 2016.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport javára történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozata
a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 9. Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat cím javára a szolgáltatói kapacitások növelése és technikai fejlesztés érdekében 2016. évre
a) egyszeri jelleggel 10 429,0 millió forint,
b) beépülő jelleggel 614,5 millió forint
biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
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 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával a  2017. évi központi költségvetés 
tervezése során az 1. pontban meghatározott feladattal összefüggő 693,5 millió forint fedezetét biztosítsa;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezés során

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 7500,0 millió forint biztosításáról az  Egységes 
Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezete érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIV.  Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 
4. Terrorelhárítási Központ cím javára a képességfejlesztési igényeinek biztosítása érdekében 2016. évre
a) egyszeri jelleggel 13 593,4 millió forint,
b) beépülő jelleggel 2105,2 millió forint
biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával a  2017. évi központi költségvetés 
tervezése során a 4. pontban meghatározott feladattal összefüggő 2796,8 millió forint fedezetét biztosítsa;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezés során

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 
10. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ cím javára a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központ létrehozása érdekében 2016. évre
a) egyszeri jelleggel 70,0 millió forint,
b) beépülő jelleggel 680,1 millió forint
biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával a  2017. évi központi költségvetés 
tervezése során a 6. pontban meghatározott feladattal összefüggő 680,1 millió forint fedezetét biztosítsa;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezés során

 8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium 
fejezet, 2. Magyar Honvédség cím javára 11 929,9 millió forint biztosításáról a képességfejlesztési igények fedezete 
érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 9. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium 
fejezet, 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára 8861,0 millió forint biztosításáról a  képességfejlesztési 
igények fedezete érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 10. egyetért azzal, hogy a  terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges beszerzések lefolytatása során 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1218/2016. (IV. 29.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntésről

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy 

nem támogatja az 1. mellékletben felsorolt, az állam tulajdonában álló vagyonelemek tulajdonjogának a Vtv. 36. § 
(2) bekezdés c) és e) pontjában foglaltak szerinti ingyenes átruházását;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon az ingyenes 
tulajdonba adásra irányuló kérelmeket benyújtott önkormányzatok és más kérelmezők 1. pontban foglaltakról való 
tájékoztatásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1218/2016. (IV. 29.) Korm. határozathoz

 1.  Ingatlanok

Sorszám Ingatlan azonosító adatai  

(ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám)

1. Aba 0453/2 
2. Aba 0453/3 
3. Ajka 4196/2 
4. Ajka 4196/5 
5. Almásfüzitő 198 
6. Alsómocsolád 64 
7. Bácsborsód 2 
8. Baja 2812/13 
9. Baja 2812/14

10. Bajót 1252 
11. Balatonalmádi 2014/1
12. Balatonalmádi 2119 
13. Balatonföldvár 1103 
14. Balatonfüred 633/1 
15. Balatonfüred 79/3 
16. Balatongyörök 0101 
17. Balatonlelle 5160 
18. Balatonmáriafürdő 500/12 
19. Balatonszárszó 696/10 
20. Balatonszárszó 696/9 
21. Balatonudvari 713 
22. Barcs 2118/2 
23. Barcs 322 
24. Bátaszék 589/2 
25. Bátorliget 138 
26. Békés 3210 
27. Békéscsaba 11821/8
28. Békéscsaba 11823/1 
29. Békéscsaba 1505 
30. Békéscsaba 3240/2/A/1 
31. Békéscsaba 3240/2/A/48 
32. Berettyóújfalu 951/2 
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33. Besenyőd 10 
34. Besenyőd 11 
35. Besenyőd 12 
36. Besenyőd 247/1 
37. Besenyőd 9 
38. Bicske 0171/3 
39. Bocska 63 
40. Bolhó 1/8 
41. Budakalász 2620, 2621, 2622, 2632 
42. Budapest 10513 
43. Budapest 188040 
44. Budapest 188061 
45. Budapest 188083 
46. Budapest 195982 
47. Budapest 195984 
48. Budapest 205800/1 
49. Budapest 205800/2 
50. Budapest 205800/3 
51. Budapest 34213/9/A/2 
52. Budapest 38236/374 
53. Budapest 41302/2
54. Budapest 41332/1 
55. Cserkeszőlő 022/2 
56. Csernely 314 
57. Csongrád 5759 
58. Csongrád 5794 
59. Csongrád 5797 
60. Csongrád 5802 
61. Csongrád 5803 
62. Csongrád 5818 
63. Csongrád 5824 
64. Csongrád 5834 
65. Csörötnek 0124 
66. Csörötnek 0127 
67. Csörötnek 0199 
68. Csörötnek 0202 
69. Csörötnek 0203/3 
70. Csörötnek 0211 
71. Csörötnek 0212 
72. Csörötnek 0214 
73. Csörötnek 0217 
74. Csörötnek 0219/2 
75. Csörötnek 0222 
76. Csörötnek 0231 
77. Csörötnek 0235 
78. Csörötnek 0238 
79. Csörötnek 0240 
80. Csörötnek 0241/2 
81. Csörötnek 051/14 
82. Csörötnek 075 
83. Csörötnek 076 
84. Daruszentmiklós 0354/51
85. Daruszentmiklós 0354/60
86. Daruszentmiklós 0354/63
87. Daruszentmiklós 0354/67
88. Daruszentmiklós 190



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 60. szám 4927

89. Debrecen 8503 
90. Debrecen 8504 
91. Debrecen 8727 
92. Debrecen 8728/A/4 
93. Dejtár 301 
94. Dunakeszi 5058/4 
95. Dunakeszi 6060 
96. Dunaújváros 186/3/A/7 
97. Dunaújváros 207/2/C/27 
98. Dunaújváros 454/4/C/5 
99. Dunaújváros 730/22/B/5 

100. Dunaújváros 730/95/A/48 
101. Ebes 0118/10 
102. Eger 0704
103. Eger 4463 
104. Etes 077/2 
105. Fácánkert 316 
106. Fadd 3402 
107. Fehérgyarmat 161/1 
108. Fehérgyarmat 489/3 
109. Fényeslitke 869/1 
110. Fényeslitke 869/3 
111. Füzérradvány 074/9 
112. Füzesgyarmat 1313/1 
113. Füzesgyarmat 1314/1 
114. Füzesgyarmat 1314/2 
115. Füzesgyarmat 1315
116. Gánt 067 
117. Gávavencsellő 1832 
118. Gyöngyöspata 1240 
119. Győr 10167/1 
120. Hajdúnánás 3598 
121. Hajdúszoboszló 6089 
122. Hangony 51/2/A/1, 51/2/A/2, 51/2/A/3, 

51/2/A/4, 51/2/B/1, 51/2/B/2
123. Hatvan 11501/6 
124. Hegyhátszentjakab 464/6 
125. Helvécia 0110/44 
126. Helvécia 0116/48 
127. Helvécia 0116/51 
128. Helvécia 0180/142 
129. Helvécia 027/2 
130. Helvécia 034/21 
131. Helvécia 092/128 
132. Helvécia 092/131 
133. Helvécia 092/133 
134. Helvécia 092/135 
135. Helvécia 092/136 
136. Helvécia 092/137 
137. Helvécia 092/138 
138. Helvécia 092/139 
139. Helvécia 092/140 
140. Helvécia 095/145 
141. Helvécia 095/160 
142. Hévíz 932/6 
143. Hévíz 932/7 
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144. Hévíz 933/4 
145. Hévíz 933/6 
146. Hunya 236/5 
147. Hunya 236/7 
148. Igal 047
149. Jászberény 3933 
150. Jászberény 6369 
151. Kadarkút 1123 
152. Kadarkút 344/1 
153. Kakucs 500 
154. Kaposkeresztúr 050/1 
155. Kaposkeresztúr 3 
156. Karancskeszi 184 
157. Karcag 2862 
158. Karcag 2948 
159. Kenderes 0575/2 
160. Kenderes 2155 
161. Kenderes 5/1 
162. Kistarcsa 440/14 
163. Kondó 0143/1 
164. Köveskál 359/11 
165. Köveskál 435 
166. Külsővat 160 
167. Levelek 0119/2 
168. Levelek 708/2 
169. Makó 1636/20 
170. Martfű 791/6 
171. Medina 073/12 
172. Mende 813 
173. Mesteri 216 
174. Miskolc 21682 
175. Miskolc 21683 
176. Miskolc 46053 
177. Mór 1 
178. Mórahalom 916/4 
179. Nádudvar 3097 
180. Nagyar 250 
181. Nagyhegyes 0180/10
182. Nagykáta 2149/1/A/2 
183. Nagytilaj 086/5 
184. Nemesnádudvar 523 
185. Ócsa 1773/23
186. Ócsa 4901 
187. Ócsa 4920 
188. Ócsa 4923 
189. Ócsa 4932 
190. Ócsa 4955 
191. Ócsa 4978 
192. Ócsa 4979 
193. Ócsa 4988 
194. Ópusztaszer 480/49 
195. Oroszlány 1982/A/40 
196. Oroszlány 911/4 
197. Pamuk 200 
198. Pápa 3906/21 
199. Pápa 3906/25 
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200. Pápa 3906/26 
201. Pápa 3993 
202. Pásztó 203/13 
203. Pécel 0124/3 
204. Pécel 344/2 
205. Pécs 46942
206. Pécs 60423 
207. Perkáta 86/1 
208. Pethőhenye 58 
209. Pusztaszabolcs 702/79 
210. Sajóvelezd 278/7 
211. Salgótarján 1791/2/A/7, 1791/2/A/8, 

1791/2/A/9, 1791/2/A/10, 1791/2/A/11, 
1791/2/A/12

212. Salgótarján 1793 
213. Salgótarján 1794 
214. Sárbogárd 658/1 
215. Sárospatak 26/11/A 
216. Sárospatak 778/1 
217. Sárszentlőrinc 62 
218. Sátoraljaújhely 647/19 
219. Simontornya 135/29 
220. Simontornya 1352/32/A/5 
221. Soltvadkert 3 
222. Somoskőújfalu 11242 
223. Sülysáp 3845 
224. Szekszárd 5551/56 
225. Szekszárd 5551/56 
226. Szentbékkálla 017/15 
227. Szentendre 12/11 
228. Szentendre 12/12 
229. Szentendre 4476 
230. Szigetmonostor 1972 
231. Szigetmonostor 1973 
232. Szigetmonostor 1978/3 
233. Szolnok 1658/A/2 
234. Szolnok 738/2 
235. Szombathely 5941/7 
236. Tab 1094 
237. Taktaharkány 849 
238. Tapolca 1610 
239. Tárnok 128/5 
240. Tata 3137/5 
241. Tata 3137/6 
242. Tata 3137/9 
243. Tatabánya 8057 
244. Terény 209 
245. Tihany 07/4 
246. Tihany 08/13 
247. Tihany 08/15 
248. Tihany 1184/3 
249. Tihany 569/6 
250. Tiszaderzs 417 
251. Tiszafüred 364
252. Tiszagyenda 662 
253. Tiszagyenda 663 
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254. Tiszalök 371 
255. Tiszasziget 091 
256. Tomajmonostora 302 
257. Tök 150/2 
258. Újszász 2074/4 
259. Vámosgyörk 15 
260. Vámosgyörk 630 
261. Varbó 086 
262. Varbó 513 
263. Várpalota 3221/5 
264. Vép 696/1 
265. Vép 696/2 
266. Vértessomló 034/44 
267. Vértessomló 036/53 
268. Veszprém 0101/5 
269. Veszprém 0229/1 
270. Veszprém 2358/10 
271. Veszprém 5045 
272. Veszprém 6203/3 
273. Villány 35 
274. Vizslás 019/28 
275. Vizslás 019/29 
276. Zákány 795 
277. Zákány 881/2 
278. Zalaegerszeg 1431/1 

 2.  Ingó vagyonelemek
2.1.  Élelmezés-technikai szakanyagok (azonosító/db szám):
 00512441120001 (1 db); 00512411900004 (1 db)
2.2.  Ruházati szakanyagok (azonosító/mennyiség):
 00858351114202 (200 db); 00858351114202 (100 db); 00853125122101 (100 db); 00841481128803 (100 db); 

00882219121107 (500 pár); 00878853121109 (72 db); 00858425331504 (100 db); 00853241321305 (100 db); 
00451381377105 (1 db); 00815666121103 (700 db); 00841211131100 (100 db); 00853125121103 (100 db); 
00878621123103 (500 db); 00878853121109 (28 db); 00882412121106 (110 pár); 00858111121100 (100 db); 
00882412121106 (390 pár); 00883721121109 (500 pár); 00882713121707 (150 pár); 00841113121100 (100 db)

2.3.  Páncélos- és gépjármű-technikai szakanyagok (azonosító/db szám):
 00337451220107 (1 db); 00337451220107 (1 db); 00337455232608 (1 db); 00453451145308 (1 db); 

00472114000002 (1 db)
2.4.  Vegyivédelmi-technikai szakanyag (azonosító/mennyiség):
 00487214600010 (1 db)
2.5.  Elektronikai szakanyag (típus, nyilvántartási szám, db szám):
 D-344 AT-M akkutöltő JMGK (HH-50-25) (1 db)
2.6.  Közlekedés-technikai szakanyag (típusa, nyilvántartási szám, db szám):
 20 T Acélkonténer 92-100-853 (1 db)
2.7.  Rendőr kerékpár 28 alu NEX 3. (200 db):
 (Eszközazonosító/gyári szám)
 1088676/G503390588, 1088677/G503390904, 1088678/G503390106, 1088679/G503390822, 1088680/

G503390848, 1088681/G503390178, 1088682/G503390590, 1088683/G503390596, 1088684/G503390092, 
1088685/G503390373, 1088686/G503390525, 1088687/G503390116, 1088688/G503390543, 1088689/
G503390863, 1088690/G503390846, 1088691/G503390419, 1088692/G503390084, 1088693/G503390312, 
1088694/G503390163, 1088695/G503390464, 1088696/G503390153, 1088697/G503390457, 1088698/
G503390203, 1088699/G503390265, 1088700/G503390113, 1088701/G503390129, 1088702/G503390374, 
1088703/G503390392, 1088704/G503390288, 1088705/G503390839, 1088706/G503390121, 1088707/
G503390770, 1088708/G503390701, 1088709/G503390278, 1088710/G503390396, 1088711/G608131077, 
1088712/G608130533, 1088713/G608130719, 1088714/G608130800, 1088715/G608130999, 1088716/
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G608130440, 1088717/G608131038, 1088718/G608130955, 1088719/G608130728, 1088720/G608130698, 
1088721/G608130426, 1088722/G608130307, 1088723/V806911, 1088724/G608130306, 1088725/
G608130339, 1088726/G608130219, 1088727/G608130343, 1088728/G608130293, 1088729/G608130156, 
1088730/G608130230, 1088731/G608130305, 1088732/G608130359, 1088733/G503390709, 1088734/
G503390089, 1088735/G503390383, 1088736/G503390520, 1088737/G503390977, 1088738/G503390790, 
1088739/G503390702, 1088740/G503390712, 1088741/G503390281, 1088742/G503390952, 1088743/
G503390090, 1088744/G503390799, 1088745/G503390332, 1088746/G50339058, 1088747/G50339053, 
1088748/G608131606, 1088749/G50339069, 1088750/G50339026, 1088751/G50339041, 1088752/
G50339015, 1088753/G50339091, 1088754/G50339080, 1088755/G50339068, 1088756/G503390548, 
1088757/G503399096, 1088758/G503399026, 1088759/G503399065, 1088760/G503399077, 1088761/
G503390979, 1088762/G503390592, 1088763/G503390360, 1088764/G503390700, 1088765/G503390496, 
1088766/G503390847, 1088767/G503390027, 1088768/G503390900, 1088769/G503390670, 1088770/
G503390758, 1088771/G503390806, 1088772/G503390503, 1088773/G503390747, 1088774/G503390605, 
1088775/G503390744, 1089840/G503390769, 1089841/G503390941, 1089842/G503390759, 1089843/
G503390558, 1089844/G503390692, 1089845/G503390057, 1089846/G503390807, 1089847/G503390761, 
1089848/G503390559, 1089849/G503390147, 1089850/G503390641, 1089851/G503390229, 1089852/
G503390622, 1089853/G503390750, 1089854/G503390640, 1089855/G503390304, 1089856/G503390599, 
1089857/G503390454, 1089858/G503390134, 1089859/G503390437, 1089860/G503390793, 1089861/
G503390867, 1089862/G503390056, 1089863/G503390198, 1089864/G503390951, 1089865/G503390122, 
1089866/G503390681, 1089867/G503390409, 1089868/G503390668, 1089869/G503390834, 1089870/
G503390619, 1089871/G503390079, 1089872/G503390107, 1089873/G503390117, 1089874/G503390289, 
1089875/G503390245, 1089876/G503390809, 1089877/G503390584, 1089878/G503390144, 1089879/
G503390804, 1089880/G608131033, 1089881/G608130731, 1089882/G608130258, 1089883/G608130139, 
1089884/G503390306, 1089885/G503390430, 1089886/G503390165, 1089887/G608131023, 1089888/
G503390648, 1089889/G503390432, 1089890/G608130556, 1089891/G503390316, 1089892/G503390463, 
1089893/G503390781, 1089894/G503390031, 1089895/G503390868, 1089896/G503390892, 1089897/
G503390872, 1089898/G608130259, 1089899/G608130217, 1089900/G503390035, 1089901/G503390964, 
1089902/G503390040, 1089903/G608130199, 1089904/G608130367, 1089905/G530390733, 1089906/
G608190370, 1089907/G608190470, 1089908/G503390832, 1089909/G608190366, 1089910/G608130243, 
1089911/G503390996, 1089912/G503390602, 1089913/G503390972, 1089914/G608130213, 1089915/
G503390042, 1089916/G503390915, 1089917/G503390072, 1089918/G503390372, 1089919/G503390379, 
1089920/G503390861, 1089921/G503390143, 1089922/G503390603, 1089923/G503390674, 1089924/
G503390280, 1089925/G503390664, 1089926/G503390524, 1089927/G503390293, 1089928/G503390720, 
1089929/G503390579, 1089930/G503390263, 1089931/G503390976, 1089932/G608130346, 1089933/
G608130450, 1089934/G503390708, 1089935/G503390370, 1089936/G503390421, 1089937/G503390154, 
1089938/G503390785, 1089939/G608130700

2.8.  Ruházati szakanyagok (db szám, típusa):
 300 db 62M hálótermi takaró, 1000 pár 65M bakancs, 500 db 65M kabát, 500 db 65M kabátbélés, 500 db 

65M téli ing, 500 db 65M téli alsó, 1000 db deréköv kimenő, 517 db esőgallér-sátorlap, 500 db FBÖ téli sapka 
(vám), 1000 db Hhj gyakorló ing, 3166 db sportnadrág, 500 db sporttáska, 1786 db tornatrikó

 3.  Társasági részesedések

Sorszám Gazdasági társaság megnevezése Tevékenység megnevezése Részesedés

1. Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Petőfi 
u. 4., cégjegyzékszám: 04-09-009239)

9603’08 Temetkezés, 
temetkezést kiegészítő 
szolgáltatás

35%

2. ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B. A ép. 3. em. 345., 
cégjegyzékszám: 15-09-074123)

8413’08 Üzleti élet szabályozása, 
hatékonyságának ösztönzése

6%
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A Kormány 1219/2016. (IV. 29.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról 
történő átcsoportosításról, valamint a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására 
meghatározott összeg megemeléséről

A Kormány
a) a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 

12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának terhére 
2000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatának javára az 1. melléklet szerint, valamint

b) a  Kvtv. 12.  § (3)  bekezdésében biztosított jogkörében 2000,0 millió forinttal megemeli a  többletkapacitás-
befogadások teljesítményének finanszírozására a Kvtv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1219/2016. (IV. 29.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII.

2
3

1
284889 21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék -2 000,0

LXXII.
2

3
1

263901 18 Összevont szakellátás 2 000,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 000,0 2 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási Alap

Egészségbiztosítási Alap
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A Kormány 1220/2016. (IV. 29.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
300,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1220/2016. (IV. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

355006 22 Óvodai férőhelybővítés pályázat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -300,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

355006 22 Óvodai férőhelybővítés pályázat 300,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 300,0 300,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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