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Kormányrendeletek

A Kormány 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív kötelezettségek megszüntetése érdekében
egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és
h) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
n) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
20. pontjában,
a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 8. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés d) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(3) bekezdésében,
a 10. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f ) pontjában,
a 11. alcím és a 2. melléklet tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
21/A. § a) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés i) és
j) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,
a 14. alcím tekintetében az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIII. törvény 11. § a) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó
személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet]
1. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A diákkedvezményekre való jogosultság megállapításával összefüggő hatósági ügyekben első fokon
az e rendelet melléklete szerint illetékes közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
(a továbbiakban: kormányhivatal), illetve a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, erre kijelölt magyar
diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) jár el (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság).
(3) Az eljáró hatóság elsőfokú hatósági jogkörében eljárva:
a) dönt a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról, a jogosultság
megállapításának visszavonásáról;
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(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

b) értesíti a diákkedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető Oktatási
Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság
megállapításának visszavonásáról;
c) értesíti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát a kérelem benyújtásáról, továbbá
a kérelem sorszámáról.”
A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kérelemnek tartalmaznia kell:)
„e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a diákkedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul a személyes
adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő
továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt, illetve a jogosultság
megszűnésétől számított öt évig.”
A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az eljáró hatóság a határon túli tanuló, hallgató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy
elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt
a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,
b) a hiánypótlási felhívásról, valamint
c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postára adásáról.”
A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Hivatal vezeti a diákkedvezményekre való jogosultsággal összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott
adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.
(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a kérelem sorszámát;
b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;
c) a jogosultság megállapításának idejét;
d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és
e) az igénylő „Magyar igazolványának” számát.
(3) Az eljáró hatóság a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint a jogosultság
megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés alapjául szolgáló
kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a „Magyar igazolvány” számát is.
(4) A Hivatal a diákkedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon belül
a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából.
(5) A Hivatal a jogosultságnak a nyilvántartásból való törlését követően a diákkedvezményekre való jogosultsághoz
kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi.”
A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A jogosultságot igazoló érvényesítő matricákat a Hivatal biztosítja az érvényesítést végző szervek részére.”
A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre
való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező „Magyar igazolványába”, illetve annak pótfüzetébe
történő beragasztásával és a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró
hatóság előtt a tanuló, illetve a hallgató személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján járhat el.
Az eljárás során a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak.”
A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
6. § (1)–(3) bekezdésében az „A kormányhivatal” szövegrész helyébe az „Az eljáró hatóság” szöveg,
b)
8. §-ában és 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „a kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóság”
szöveg,
c)
6. § (2) bekezdésében az „az Oktatási Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a Hivatalhoz” szöveg,
d)
Melléklet C:3 mezőjében a „Horvát Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Horvát Köztársaságban, a Szerb
Köztársaságban” szöveg
lép.
Hatályát veszti a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
4. §-a,
b)
5. § (1) bekezdésében a „Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet
haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek.” szövegrész,
c)
5. § (2)–(4) bekezdése,
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d)
e)
f)
g)
h)
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12. § (2) bekezdése,
14/A. §-a,
20. §-a,
22. és 23. §-a,
Melléklet C:2 mezőjében az „és a Horvát Köztársaságban” szövegrész.

2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és
oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
módosítása
2. §

(1) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 206/2003. (XII. 10.)
Korm. rendelet] 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapításával összefüggő hatósági ügyekben első fokon
az 1. melléklet szerint illetékes, közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve
a külképviselet (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) jár el.
(2) Az eljáró hatóság első fokú hatósági jogkörében eljárva
a) dönt a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról,
a jogosultság megállapításának visszavonásáról;
b) értesíti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás)
vezető Hivatalt a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság megállapításának
visszavonásáról;
c) értesíti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát a kérelem benyújtásáról, továbbá
a kérelem sorszámáról.”
(2) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 18. § (9) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kérelemnek tartalmaznia kell:)
„f ) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a pedagógus- és oktatói kedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul
személyes adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal
részére történő továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt,
illetve a jogosultság megszűnésétől számított öt évig.”
(3) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 18. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az eljáró hatóság a határon túli pedagógus, oktató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy
elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt
a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,
b) a hiánypótlási felhívásról, valamint
c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postára adásáról.”
(4) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre való
jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező „Magyar igazolványába”, illetve annak pótfüzetébe történő
beragasztásával és a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró hatóság
előtt a határon túli pedagógus, illetve oktató személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során
a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak.”
(5) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A Hivatal vezeti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő,
a (2) bekezdésben meghatározott adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.
(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a kérelem sorszámát;
b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;
c) a jogosultság megállapításának idejét;
d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és
e) az igénylő „Magyar igazolványának” számát.
(3) Az eljáró hatóság a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint
a jogosultság megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés
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alapjául szolgáló kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a „Magyar
igazolvány” számát is.
(4) A Hivatal a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon
belül a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli
a nyilvántartásából.
(5) A Hivatal a jogosultságnak nyilvántartásból való törlését követően a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való
jogosultsághoz kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi.”
(6) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a)
19. § (2) bekezdésében az „a külképviselet” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóság” szöveg,
b)
20. § (1)–(3) bekezdésében az „A kormányhivatal” szövegrész helyébe az „Az eljáró hatóság” szöveg,
c)
21. §-ában az „a kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóság” szöveg,
d)
1. melléklet C:3 mezőjében a „Horvát Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Horvát Köztársaságban, a Szerb
Köztársaságban” szöveg
lép.
(7) Hatályát veszti a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a)
16. §-a,
b)
18. § (1) bekezdése,
c)
18. § (2) bekezdésében a „Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet
haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek.” szövegrész,
d)
18. § (3)–(5) bekezdése,
e)
20. § (4) bekezdése,
f)
1. melléklet C:2 mezőjében az „és a Horvát Köztársaságban” szövegrész.

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. § (12) bekezdése.

4. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
4. §		
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség a Fétv. 95. § (5a) bekezdésében meghatározott módon is
teljesíthető.”

5. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) és (5) bekezdése.

6. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2012. (XI. 16.)
Korm. rendelet] 14/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kezdeményezések értékelése során az átlagos városi fejlettségi szintet elérőnek kell tekinteni különösen azt a községet,
amely)
„c) esetében a KSH által az 1. mellékletben meghatározott mutatók alapján számított várossá nyilvánítási komplex
mutatószám eléri a tárgyévre vonatkozó városi átlagot,”
7. §		
A 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
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7. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)
„m) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott diák-, pedagógus- és
oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő adatok közhiteles nyilvántartását vezető szervnek.”

8. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben meghatározott változásbejelentési kötelezettség nem terheli a bejelentőt azon adatok
tekintetében, amelyek esetében a változásról szóló értesítést a Fémtv. 8. § (7a) bekezdése alapján a közhiteles
nyilvántartást vezető szerv teljesíti.”

9. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 428. pontjában a „felhasználásának
engedélyezése iránti kérelem” szövegrész helyébe a „felhasználására irányuló szándék bejelentése” szöveg lép.

10. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
módosítása
11. §

(1) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról
vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2014. (II. 24.)
Korm. rendelet] 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kéri –
az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a járási hivatalt, amely az értesítés alapján az adatváltozást hivatalból
átvezeti.”
(2) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszövetkezet, illetve újonnan alapított
mezőgazdasági termelőszervezet adataiban bekövetkezett változásról – változásbejelentés hiányában – a járási
hivatal tudomást szerez, akkor az adatváltozást hivatalból átvezeti.”

12. §		
A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésében a „(6)–(7)” szövegrész helyébe a „(6)” szöveg lép.
13. §		
Hatályát veszti a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
a)
12. § (7) bekezdése,
b)
14. § (4) bekezdés b) pontjában a „ , vagy” szövegrész,
c)
14. § (4) bekezdés c) pontja,
d)
14. § (5) bekezdés c) pontja,
e)
15. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „ , vagy” szövegrész, valamint
f)
15. § (3) bekezdés b) pontja.

11. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet módosítása
14. §		
A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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12. Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes
szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló
327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben
értesíti a területi kamarát.”

13. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a mezőgazdasági őstermelő kéri – a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a Nyilvántartást vezető szervet.”

14. Az állami projektértékelő jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Az állami projektértékelő jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

15. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése
18. §		
Hatályát veszti
1.
a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 125/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet,
2.
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 155/2005.
(VIII. 11.) Korm. rendelet,
3.
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 310/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,
4.
a Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszüntetéséről és jogutódlásáról szóló 232/2006. (XI. 24.) Korm.
rendelet,
5.
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes jogszabályok
módosításáról szóló 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet,
6.
az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 87/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet,
7.
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 215/2007. (VIII. 14.)
Korm. rendelet,
8.
a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint
a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet,
9.
a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet,
10.
a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2008. (XI. 18.)
Korm. rendelet,
11.
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a közúti járművezetők és
a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011.
(IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet,
12.
egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet,

6301

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 84. szám

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,
egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos
módosításáról szóló 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet,
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.
(XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 37/2015. (III. 6.) Korm. rendelet,
a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2015. (III. 31.)
Korm. rendelet,
a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013.
(XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 159/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet,
egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet,
egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló
198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet,
az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésével és
állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 210/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet,
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet,
a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.)
Korm. rendelet és a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól
szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2015. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 346/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet,
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,
a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati
díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 423/2015. (XII. 23.)
Korm. rendelet,
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 442/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet,
a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet,
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről
és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2015. (XII. 29.)
Korm. rendelet.

16. Záró rendelkezések
19. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § és a 7. §, valamint az 1. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 16. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

1

2

A

B

C

D

Témakör

Listaszám

Mutatólista

Mértékegység

1.

Népsűrűség
Ezer lakosra jutó természetes szaporodás, ill.
fogyás
Ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet
Ezer lakosra jutó népességváltozás
Bölcsődei férőhely és családi napköziben
engedélyezett férőhely tízezer lakosra
Óvodai férőhely ezer lakosra
Ezer lakosra jutó általános iskolai tanulók
Ezer lakosra jutó középiskolai tanulók
A 18 éves és idősebbek között a legalább
középiskolai érettségivel rendelkezők aránya
Tízezer lakosra jutó háziorvos és házi
gyermekorvos
Működő kórházi ágy tízezer lakosra
A többlakásos lakóházak aránya a lakóházakból
A 2000-es év és a tárgyév között épített lakások
aránya a tárgyév végi lakásállományból
Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt
lakások aránya
Kiépített utak aránya az összes önkormányzati
fenntartású közútból
Személygépkocsik ezer lakosra
Internet előfizetések ezer lakosra jutó száma
Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes
korú népességből
A működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma
Kereskedelmi szállásférőhely ezer lakosra
Az önkormányzatok helyi iparűzési
adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből
Egy adófizetőre jutó SZJA-alapot képező
jövedelem
Száz foglalkoztatottra jutó helyben
foglalkoztatott

fő/km2

Népesség,
népmozgalom

2.
3.
4.
5.

3

Oktatás,
iskolázottság

6.
7.
8.
9.

4

Egészségügy

10.
11.
12.

5

Lakás

13.
14.

6

Infrastruktúra

15.
16.
17.
18.
19.
20.

7

Gazdaság

21.
22.
23.

fő
fő
fő
darab
darab
fő
fő
százalék
fő
darab
százalék
százalék
százalék
százalék
darab
darab
százalék
darab
darab
százalék
ezer Ft
fő
”

2. melléklet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
2. melléklet 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Békés megye:)
„3.2. Gyomaendrődi Járási Hivatal
Gyomaendrődi Járás
Szarvasi Járás
Szeghalmi Járás”
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3. melléklet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
Az állami projektértékelő jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pont 2.9. alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A foglalkoztatott adatai:)
„2.9. Jelenlegi jogviszonya*:
o kormánytisztviselő
				o állami tisztviselő
				o köztisztviselő
				o közalkalmazott
				o munkavállaló”

A Kormány 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz
kapcsolódó követelményekről
A Kormány az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. §
(1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
a)
az elektronikus ügyintézési célra használható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó
tanúsítványt igénylőre (a továbbiakban: igénylő),
b)
az elektronikus ügyintézést biztosító szervre,
c)
az elektronikus ügyintézési célra használható elektronikus aláírással vagy bélyegzőkkel kapcsolatos bizalmi
szolgáltatóra, valamint az ilyen szolgáltatásokat nyújtani kívánókra,
d)
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: NMHH)
terjed ki.
(2) A titkos információgyűjtés, valamint titkos adatszerzés eszközei és módszerei alkalmazásában, engedélyezésében
részt vevő szervek, valamint személyek e feladatkörükben eljárva, egymás közötti, zárt körben történő elektronikus
aláírás vagy bélyegző létrehozását, elfogadását, felhasználását a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz
kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: eIDAS
Rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerint külön megállapodásban szabályozhatják.
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás alapján nyújtott szolgáltatásokra e rendelet előírásait nem kell alkalmazni.
(4) E rendelet alkalmazásában
1.
közigazgatási gyökértanúsítvány: a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató által kibocsátott tanúsítvány,
amelyben a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató elektronikus bélyegzőjével hitelesíti az elektronikus
ügyintézési célra, illetve közigazgatási célra használható elektronikus aláírás- vagy bélyegző tanúsítványára
meghatározott követelményeknek megfelelő tanúsítványt kibocsátó bizalmi szolgáltató nyilvános kulcsát
és tanúsítja, hogy a tanúsítvány által megjelölt bizalmi szolgáltató az ügyintézési célra felhasználható
tanúsítványt bocsát ki;
2.
elektronikus tájékoztatás szabálya: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási
rendeletekben meghatározott, az elektronikus ügyintézési eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás módjára
vonatkozó szabály;
3.
távoli elektronikus aláírás: nem az elektronikus ügyintézést biztosító szerv hivatali helyiségében, de annak
elektronikus ügyintézésével összefüggésben történő elektronikus aláírás.
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2. Az e-közigazgatásért felelős miniszternek a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltatóval
kapcsolatos feladatai
2. §		
Az elektronikus aláírásra és bélyegzőre vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó kötelező jogi aktusai, valamint szabványban vagy egyéb követelmények figyelembevételével
az NMHH és az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendszeresen, évente legalább egy
alkalommal egyeztet arról, hogy a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltatónak milyen, a működéshez szükséges
szabályozási dokumentumokkal (politikákkal, szabályzatokkal és eljárásrendekkel) kell rendelkeznie.

3. A közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató
3. §

(1) A közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató elektronikus bélyegzőjével hitelesíti az e rendeletben az elektronikus
ügyintézést biztosító állami szervek által használt bizalmi szolgáltatáshoz tartozó tanúsítvánnyal szemben
meghatározott követelményeknek megfelelő tanúsítványt kibocsátó bizalmi szolgáltató nyilvános kulcsát, és erről
közigazgatási gyökértanúsítványt bocsát ki.
(2) A közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató az NMHH szervezeti egysége, működtetéséről az NMHH
− az e rendeletben meghatározottak szerint – gondoskodik, vezetőjét az NMHH elnöke nevezi ki.

4. §

(1) A közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltatónál a jogszabályban meghatározott bizalmi munkakörök közül önálló
munkakört kell létesíteni a biztonsági tisztviselő és a független rendszervizsgáló számára.
(2) A közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltatót igazoló bélyegző-létrehozó adat előállítását, másolását,
megsemmisítését, valamint elektronikus bélyegző létrehozását a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató
szabályzatában arra feljogosított személyek együttes részvételével, más személyek jelenlétét kizárva kell elvégezni.
(3) A közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató vezetője, valamint az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek
az NMHH köztisztviselői.
(4) Az NMHH elnöke gondoskodik a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató − a gyökér-hitelesítésszolgáltatói
feladat ellátásához, a szolgáltatás megbízható és a rá vonatkozó követelményeknek megfelelő működéséhez
szükséges − védelmének biztosításáról.

4. Az elektronikus ügyintézési célra, illetve közigazgatási célra használható elektronikus aláírással,
elektronikus bélyegzővel és tanúsítványokkal szembeni követelmények
5. §

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az E-ügyintézési tv. szerinti ügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv olyan elektronikus aláírást vagy bélyegzőt alkalmazhat, amely megfelel az e rendeletben meghatározott
követelményeknek.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a funkcionális működésével összefüggő ügyekben – ha azokkal
kapcsolatban az E-ügyintézési tv. alkalmazását vállalta – olyan elektronikus aláírást vagy bélyegzőt alkalmazhat,
amely megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

6. §		
Elektronikus ügyintézési célra olyan elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző vagy tanúsítvány használható, amely
a)
az ügyintézésben közreműködő, kiadmányozásra nem jogosult személy (a továbbiakban: ügyintéző) által
használt aláírás esetén a 13. §-ban meghatározott követelményeknek,
b)
az ügyintézést biztosító szerv nevében kiadmányozásra feljogosított természetes személy által használt
aláírás esetén a 14. §-ban meghatározott követelményeknek,
c)
az ügyintézést biztosító szerv számítógépes rendszere által dokumentum- vagy kommunikációhitelesítésre
használt bélyegző esetén a 15. §-ban meghatározott követelményeknek
megfelel.
7. §		
Az elektronikus aláírást vagy bélyegzőt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az 5. § szerinti ügyekben akkor
használhatja, ha az legalább fokozott biztonságú tanúsítványon alapul, és
a)
elektronikus ügyintézést biztosító állami szerv esetén a tanúsítványát olyan bizalmi szolgáltató bocsátotta ki,
amelynek nyilvános kulcsát a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató felülhitelesítette,
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b)

c)
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a bizalmi szolgáltató hitelesítési rendje szerint a tanúsítvány kibocsátását megelőző személyazonosítás
(a továbbiakban: regisztráció) során – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a 9. és 10. §-ban foglaltak
szerint jár el, és
az aláírás vagy bélyegző megfelel a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó
elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (5) bekezdése és 37. cikkének (5) bekezdése szerint
a közigazgatási szervek által elismert fokozott biztonságú elektronikus aláírások és fokozott biztonságú
bélyegzők formátumaira vonatkozó specifikációk meghatározásáról szóló, 2015. szeptember 8-ai (EU)
2015/1506 bizottsági végrehajtási határozatban foglalt követelményeknek.

8. §		
A bizalmi szolgáltató nem minősített tanúsítvány kibocsátását megelőzően a regisztrációt elvégezheti
a)
az eIDAS Rendelet 24. cikk (1) bekezdésében foglalt módon,
b)
helyszíni ellenőrzéssel − a 10. §-ban foglalt eltérésekkel – a 9. § szerint,
c)
feltételes regisztrációval a 11. §-ban foglaltak szerint, vagy
d)
elektronikus ügyintézést biztosító állami szerv esetén annak humánpolitikai szervezete által, az ügyintézést
biztosító állami szerv személyzeti nyilvántartására alapozva a 13. §-ban foglaltak szerint.
9. §

(1) Az eIDAS Rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztrációhoz az igénylőnek személyesen meg kell
jelennie a regisztrációt végző szervezet előtt.
(2) A regisztráció során az igénylő személyazonosságát az általa bemutatott hatósági igazolvány alapján
az E-ügyintézési tv. 82. § (6) bekezdése szerinti központi nyilvántartásban ellenőrizni kell.
(3) A regisztráció és a személyazonosság ellenőrzése alapjául szolgáló, rögzítendő adatok helyességét az igénylő
nyilatkozatban, saját kezű aláírásával ellátva igazolja.
(4) Ügyintézési célra felhasználható tanúsítvány kizárólag akkor adható ki, valamint aláírás-létrehozó adat kizárólag
akkor hozható létre, ha a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményes volt.
(5) A regisztrációt végző szervezet ügyintézője aláírásával igazolja, hogy a hatósági igazolványon szereplő arckép
megfeleltethető az igénylő arcának és az igazolványban szereplő aláírás azonos a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot
igazoló aláírásával.
(6) Ha a regisztrációt végző szervezet nem a regisztrációt követően azonnal, ugyanazon a helyszínen adja át az aláírás
létrehozásához használt adatot, illetve az aláírást létrehozó eszközt az igénylőnek − ideértve, ha az átadást
más bizalmi szolgáltató végzi −, az aláírás létrehozásához használt adat vagy aláírást létrehozó eszköz átadását
megelőzően az ellenőrzést ismételten el kell végezni.
(7) Az aláírás létrehozásához használt adat és az aláírást létrehozó eszköz meghatalmazással történő átvétele esetén
az átvevő meghatalmazottat is a tanúsítvány alannyal megegyező módon ellenőrizni kell, és az ellenőrzés
elvégzését alátámasztó iratokat a meghatalmazással együtt meg kell őrizni.

10. §

(1) A helyszíni ellenőrzéssel végzett regisztrációt a 9. § szerint, az e §-ban foglalt eltérésekkel kell elvégezni.
(2) A regisztrációt végző szervezet a regisztrációt külső helyszínen is lefolytathatja, ha azonos biztonsági körülmények
között biztosítható az igénylő személyazonosságának ellenőrzése.
(3) Ha a külső helyszíni ellenőrzésnél az E-ügyintézési tv. 82. § (6) bekezdése szerinti központi nyilvántartásban
történő ellenőrzés nem biztosítható, a külső helyszíni regisztráció a központi nyilvántartásban történő ellenőrzés
nélkül lefolytatható, de a bizalmi szolgáltató a központi nyilvántartásban történő ellenőrzést legkésőbb az aláírást
létrehozó eszköz átadásáig köteles lefolytatni.

11. §

(1) A feltételes regisztráció során létrehozott tanúsítvány nem érvényes. A feltételes regisztráció során a regisztrációt
végző szervezet a 9. és 10. § szerint, az e §-ban foglalt eltérésekkel a személy részére előzetesen elkészíti
az elektronikus aláírás létrehozásához használt adatot, illetve az elektronikus aláírást létrehozó eszközt, és azt az e §
rendelkezése szerint aktiválja.
(2) A feltételes regisztrációra
a)
a személy kérelmére az általa megadott adatokkal, az E-ügyintézési tv. 82. § (6) bekezdése szerinti központi
nyilvántartásban történő ellenőrzés elvégzését követően, vagy
b)
jogszabály felhatalmazása alapján, állami nyilvántartás adataira alapozva
kerülhet sor.
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(3) Az előre elkészített aláírás létrehozásához használt adat és elektronikus aláírást létrehozó eszköz a személy részére
átadható
a)
a regisztrációs feladatot ellátó szervezetnél,
b)
a regisztrációs szervezet külső helyszíni kézbesítésével, vagy
c)
postai tértivevényes, hivatalos kézbesítésű küldeményként, saját kézhez történő kézbesítés kikötése esetén.
(4) A tanúsítvány aktiválása a sikeres kézbesítést igazoló irat rendelkezésre állását követően haladéktalanul
elvégezhető. A bizalmi szolgáltató a tanúsítvány használatát az aláíró általi előzetes aktiváláshoz kötheti.
(5) Ha a sikeres kézbesítést igazoló okmány 30 napon belül nem érkezik vissza, a tanúsítványt vissza kell vonni.
12. §

(1) Távoli elektronikus aláírás esetén az aláírás létrehozásához használt adat és az aláírást létrehozó eszköz átadása alatt
a távoli elektronikus aláírás létrehozásához szükséges információ átadását kell érteni.
(2) Ha az aláírás létrehozásához vagy érvényesítéséhez használt adatot a tanúsítvány alany távoli eléréssel töltheti
le saját tároló eszközére, az aláírás létrehozásához használt adat és az aláírást létrehozó eszköz átadása alatt
a letölthető információhoz való hozzáférést biztosító információ átadását kell érteni.

5. A kiadmányozásra nem jogosult személy (ügyintéző) által használt aláíráshoz tartozó tanúsítvánnyal
szembeni követelmények
13. §

(1) Az ügyintéző által saját nevében hivatalosan használt elektronikus aláírására – ide nem értve a hatóság nevében tett
hivatalos nyilatkozatot (kiadmányozás) – a 7–12. § szerinti követelmények az e §-ban meghatározott eltérésekkel
irányadók.
(2) Az ügyintézésben közreműködő személyek elektronikus aláíráshoz szükséges adatokkal, valamint eszközökkel
történő ellátásához a regisztráció – ideértve az aláírás létrehozásához szükséges adatok, eszközök átadását, valamint
a 9. § (6) bekezdése szerinti ellenőrzést – az ügyintézést biztosító állami szerv személyzeti nyilvántartására alapozva
is lefolytatható.
(3) Ha a regisztráció nem az elektronikus ügyintézést biztosító állami szerv személyzeti nyilvántartására alapozva
történik, a regisztrációt kezdeményezheti az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevében eljáró, a 9. és 10. §
szerint azonosított természetes személy
a)
a hitelesítés-szolgáltatóhoz benyújtott igényléssel, amelyet a bizalmi szolgáltatónak az adatok ellenőrzésére
feljogosított képviselője előtt ír alá, vagy
b)
közokiratba foglalt igényléssel.
(4) A (2) bekezdés szerinti regisztrációt követően a bizalmi szolgáltató köteles az igénylést kiállító hatóságot
a tanúsítvány kibocsátásának és az aláírás-létrehozó adat előállításának tényéről írásban értesíteni. Az aláíráslétrehozó adat és a tanúsítvány átvételét az ügyintézést biztosító állami szervnek ugyancsak írásban kell igazolnia.
Az átvétel vagy a visszaigazolás elmaradása esetén az ügyintézést biztosító állami szervet az átvételre, illetve
annak igazolására ismételten fel kell hívni. Ha a kézbesítés a felhívást követő 30 napon belül nem valósul meg,
a tanúsítványt vissza kell vonni.
(5) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi
a)
az elektronikus aláírási, illetve bélyegzési szabályzatát, mely szabályzatban kell rendelkezni arról, hogy
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevében használt elektronikus aláírás, bélyegző tartalmazza-e
az ügyintézést biztosító szerv megnevezését, valamint rögzíti, hogy az aláírás-létrehozó adat előállításához
szükséges regisztráció során a hatóság nevében kiadmányozásra való jogosultságot milyen eljárással
(dokumentummal) kell a bizalmi szolgáltatónál igazolni,
b)
az elektronikus aláírással az ügyfelekkel való kapcsolattartásra feljogosított természetes személyek családi és
utónevét, aláírási tanúsítványának nyilvános adatait, az aláírás automatizált ellenőrzéséhez szükséges címet,
c)
az időpont megjelölésével és a b) pont szerinti adatokkal azt a tényt, ha egy tanúsítvány visszavonásra
került vagy egyéb okból már nem alkalmas az ügyintézést biztosító szerv nevében történő eljárásra;
az elektronikus bélyegző az erre vonatkozó közlés közzétételi időpontjától a szervezet nevében további
dokumentumhitelesítésre nem alkalmas.
(6) Ha a bizalmi szolgáltató a tanúsítványt
a)
visszavonta, az aláírás vagy bélyegző a visszavonás időpontjától,
b)
felfüggesztette, az aláírás vagy bélyegző a felfüggesztés időtartama alatt
dokumentumhitelesítésre nem alkalmas.
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(7) Az (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti információkat a tanúsítvány érvényességének lejártától számított 10 évig kell
a honlapon hozzáférhetővé tenni.

6. A kiadmányozásra feljogosított személy (ügyintéző) által használt aláíráshoz tartozó tanúsítvánnyal
szembeni követelmények
14. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevében kiadmányozásra feljogosított természetes személy
által e feladatkörében is használt aláírás esetén a 13. § szerinti szabályoknak megfelelő aláírások az e §-ban
meghatározott eltérésekkel használhatóak.
(2) Kiadmányozásra feljogosított személy e minőségében olyan elektronikus aláírást használhat, amelynél a hozzá
tartozó hitelesítési rend szerepel az E-ügyintézési tv. szerinti bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartásban.
(3) Jogszabályban meghatározott védelem alá eső tisztséget, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyt
betöltő személyek az 5. § szerinti ügyekben csak a 3. § (1) bekezdése szerint hitelesített kulcsokat alkalmazó
elektronikus aláírást használhatnak.
(4) Az (1) bekezdés szerinti feladatra alkalmas tanúsítványt és aláírás-létrehozó adatot jogszabályban meghatározott
védelem alá eső tisztséget, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyt betöltő személyek csak
a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás keretében vehetnek igénybe.
(5) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a tájékoztatási kötelezettségének teljesítésekor a 13. § (5) bekezdés
b) pontja szerinti adatokon túl külön közzéteszi az adott személynek az ügyintézést biztosító szerv nevében
elektronikus aláírással történő kiadmányozásra való jogosultságát.
(6) Az (5) bekezdés, valamint a 13. § (5) bekezdés c) pontja szerinti információkat a tanúsítvány visszavonásától vagy
érvényességének lejártától számított 10 évig kell a honlapon hozzáférhetővé tenni.

7. Az ügyintézési célú elektronikus bélyegző létrehozásához használt tanúsítvánnyal szembeni
követelmények
15. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára kibocsátott ügyintézési célú elektronikus bélyegző
tanúsítványához szükséges regisztrációt a 13. § (3) bekezdése szerinti személy kezdeményezheti.
(2) A regisztrációhoz meg kell adni a regisztrációt kérő ügyintézést biztosító állami szerv, valamint az ügyintézési célú
elektronikus bélyegzőhöz rendelt eszköz egyértelmű azonosításához szükséges, a tanúsítványban szerepeltetendő
adatokat és az ügyintézést biztosító állami szervnél a kapcsolattartásért felelős személy elérési adatait.
(3) Az (1) bekezdés szerinti regisztrációt követően a bizalmi szolgáltató köteles az igénylést kiállító elektronikus
ügyintézést biztosító szervet a tanúsítvány kibocsátásának és a bélyegző tanúsítványában szereplő, a bélyegzés
létrehozásához felhasznált adat előállításának tényéről írásban értesíteni. A bélyegző létrehozásához használt adat
és a tanúsítvány átvételét az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek ugyancsak írásban kell igazolnia. Az átvétel
vagy a visszaigazolás elmaradása esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szervet az átvételre, illetve annak
igazolására ismételten fel kell hívni. Ennek eredménytelensége esetén a tanúsítványt vissza kell vonni.

16. §		
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az általa ügyintézés során használt elektronikus bélyegző és a képviselője
által használt elektronikus aláírás létrehozásához használt adatra vonatkozó iratokat, a hozzájuk kapcsolt
tanúsítványokat, az elektronikus aláírási és bélyegzési szabályzatokat a maradandó értékű köziratokra vonatkozó
szabályok szerint megőrzi, és a megőrzési idő letelte után az illetékes levéltárnak átadja.

8. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.
18. §

(1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-ig csak a közigazgatási
hatóságokra és a közigazgatási hatósági ügyekre kell alkalmazni.
(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti ügyek esetében e rendelet rendelkezéseit valamennyi, az E-ügyintézési tv.
alkalmazását ezen ügyekben vállaló elektronikus ügyintézést biztosító szerv esetében alkalmazni kell.
(3) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől azon elektronikus ügyintézést biztosító szervre is alkalmazni kell,
amely az elektronikus ügyintézést az E-ügyintézési tv. 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően
vállalta.
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(1) Ez a rendelet a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi
szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fejezetének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet az eljárásoknak a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv szerinti egyablakos ügyintézési pontokon keresztül elektronikus eszközökkel történő teljesítését lehetővé
tevő rendelkezések meghatározásáról szóló, 2009. október 16-i 2009/767/EK bizottsági határozatnak való
megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a Nemzeti Címer Bizottságról
A Kormány a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
24. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Bizottság feladata
1. §

(1) A Kormány a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani
hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében Nemzeti Címer Bizottságot (a továbbiakban:
Bizottság) hoz létre.
(2) A Bizottság feladata a helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt:
önkormányzat) címereinek tervezett és már meglévő címereiről (a továbbiakban: önkormányzati címer) címertani
szakmai szempontok alapján vélemény kialakítása és szükség szerint javaslatok megfogalmazása a címerek
címertani hagyományoknak megfelelő kialakítására.

2. A Bizottság tagjai, szervezete, működése és eljárásrendje
2. §		
A Bizottságnak öt állandó tagja van.
3. §

(1) A Bizottság elnöke a miniszterelnök általános helyettese.
(2) A Bizottság állandó tagja a Miniszterelnökséget vezető miniszter vagy az általa kijelölt állami vezető.
(3) A Bizottság elnöke felkéri a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatóját, hogy állandó tagként vegyen részt a Bizottság
munkájában vagy jelölje ki a képviseletében eljáró tagot.
(4) A Bizottság további állandó tagja a Bizottság elnökének felkérése alapján
a)
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke vagy az általa kijelölt tag, és
b)
a címertan területén elismert heraldikai szakértő.

4. §		
A Bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek és a Bizottság tagjaként végzett feladatellátással
összefüggésben költségtérítés elszámolására nem jogosultak.
5. §		
A bizottsági tagság megszűnik
a)
a 3. § (2), (3) bekezdése, valamint a (4) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés esetében lemondással és a kijelölés
visszavonásával,
b)
a 3. § (4) bekezdés b) pont esetében lemondással és a megbízás visszavonásával.
6. §		
A Bizottság működési feltételeit, valamint a titkársági feladatok ellátását a Miniszterelnökség biztosítja.
7. §		
A Bizottság működési rendjét meghatározó ügyrendjét maga állapítja meg.
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8. §		
A Bizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést. Az ülést az elnök hívja össze.
9. §		
A Bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tag – köztük az elnök – jelen van.
10. §

(1) A Bizottság az önkormányzat felkérése alapján az önkormányzati címerről vagy címer tervezetéről a véleményét
– az ügyrendjében meghatározott döntés-előkészítést követően – állásfoglalásként adja ki.
(2) A Bizottság a döntés-előkészítés során szakértőt vehet igénybe, valamint a címerről vagy címer-tervezetről további
tájékoztatást kérhet.
(3) A Bizottság a véleményét tartalmazó állásfoglalásában a címer vagy címer-tervezet értékelése mellett javaslatokat
fogalmazhat meg az önkormányzat részére.
(4) A Bizottság egyszerű szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(5) A Bizottság az állásfoglalását kilencven napon belül alakítja ki és arról tájékoztatja az önkormányzatot.

11. §		
Ki van zárva a döntéshozatalból a Bizottság tagja, ha a címer megalkotása, módosítása során az eredeti tervek
elkészítésében részt vett.

3. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. §		
A miniszterelnök általános helyettese a rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül felkéri a Bizottság
tagjait és a rendelet hatálybalépését követő negyvenöt napon belül összehívja a Bizottság alakuló ülését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 139/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1)–(4) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés
a) pontjában, és a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997.
(XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya az Öpt. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárak közül az Öpt. 10. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott egészségpénztárakra, önsegélyező
pénztárakra, valamint egészség- és önsegélyező pénztárakra (a továbbiakban: pénztár), valamint az Öpt. 1. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott szervekre és szervezetekre terjed ki.”
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2. §		
Az Ebr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénztár a letétkezelési feladatok ellátásával a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti letétkezelés szolgáltatás
nyújtására feljogosított hitelintézetet köteles megbízni. Nem köteles letétkezelőt megbízni az a pénztár, amelynek
tárgyévi nyitómérlegében a fedezeti és likviditási alap együttes állománya nem haladja meg a 100 millió forintot, és
amely a vagyonát kizárólag az 1. számú melléklet 1. pont a)–c) alpontja szerinti eszközökben tartja.”
3. §		
Az Ebr. 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a pénztár tárgyévi nyitómérlegében a fedezeti és likviditási alap együttes állománya meghaladja
a 100 millió forintot, úgy a pénztár a vagyonkezelést abban az esetben végezheti vagyonkezelő megbízása nélkül
önállóan, ha)
„c) a vagyonkezelési tevékenység irányítására olyan értékpapír-forgalmazásra jogosító szakmai vizsgával rendelkező
− egymilliárd forintnál nagyobb saját kezelésű befektetett eszközök esetében vele munkaviszonyban álló −
személyt alkalmaz, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel (egyetemen vagy főiskolán szerzett jogi, államigazgatási,
közgazdasági vagy pénzügyi diploma, oklevél, illetve könyvvizsgálói végzettség) és legalább 3 év szakmai
gyakorlattal rendelkezik.”
4. §		
Az Ebr. 21/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően – a végelszámolás alatt álló pénztárak esetében – a tagsági jogviszonyt átlépéssel,
kilépéssel megszüntető tagokra az Öpt.-ben meghatározott kifizetési, átutalási határidők az irányadóak.”
5. §		
Az Ebr. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Amennyiben a pénztár tárgyévi nyitómérlegében a fedezeti és likviditási alap együttes állománya nem haladja
meg a 100 millió forintot (a továbbiakban: szabályozási szint), a pénztár befektetéseire a 2. számú mellékletben
foglaltak nem vonatkoznak, ugyanakkor a pénztár a pénztári alapok befektetett eszközeit csak az 1. számú melléklet
1. pont a)–c) alpontja szerinti eszközökben és az 1. számú melléklet 1. pont d1)–d4) alpontjában meghatározott
befektetési formákba fektetheti.”
6. §		
Az Ebr. 22. § (3) bekezdésében az „az éves és hosszú távú pénzügyi terv” szövegrész helyébe az „a pénzügyi terv”
szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti az Ebr. 20. § (2) bekezdésében az „éves” szövegrész.

2. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.) 25. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A pénztár minden évben, legkésőbb a pénzügyi évet követő év június 30-áig köteles nyilvánosságra hozni:)
„d) a pénztár fedezeti tartalékának tárgyévi nyitó és záró értékét,
e) a pénztár fedezeti tartalékának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlását az év elején és végén,”
9. §

(1) Az Öbr. 29/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdéstől eltérően − a végelszámolás alatt álló pénztárak esetében – az átlépéssel, egyösszegű
felvétellel kapcsolatosan az Öpt.-ben meghatározott kifizetési, átutalási határidők az irányadóak.”
(2) Az Öbr. 29/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően − a végelszámolás alatt álló pénztárak esetében – az átlépéssel, egyösszegű
felvétellel kapcsolatosan az Öpt.-ben meghatározott kifizetési, átutalási határidők az irányadóak.”

10. §		
Az Öbr.
a)
9. § (2) bekezdésében az „− az állampapírok és a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyeinek, valamint
a jelzáloglevelek kivételével −” szövegrész helyébe az „− az állampapírok, a nyílt végű befektetési alap
befektetési jegyei, a jelzáloglevelek, valamint pénztárak egyesülése esetén az 1. számú melléklet 1. pont
e5) alpontjában meghatározott részvények kivételével −” szöveg,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 84. szám

b)
c)
d)
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31. § (2) bekezdésében az „az éves és hosszú távú pénzügyi terv” szövegrész helyébe az „a pénzügyi terv”
szöveg,
1. számú melléklet 8. pontjában az „A pénztár értékelését végző könyvvizsgálója” szövegrész helyébe
az „Az eszköz értékelését végző könyvvizsgáló” szöveg,
3. számú melléklet II. Értékelési szabályok rész 5. pont e) alpontjában az „azt követően az értékelő
könyvvizsgáló által” szövegrész helyébe az „azt követően az 1. számú melléklet 8. pontnak megfelelő értékelő
könyvvizsgáló által” szöveg

lép.
11. §		
Hatályát veszti az Öbr.
a)
26. § (2) bekezdésében az „éves” szövegrész,
b)
4/A. számú melléklete.

3. A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír
letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai
és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés,
valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről
szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az épületen belüli őrzés-védelmet a következők szerint kell megoldani:)
„a) üzemi idő alatt őrszolgálatról kell gondoskodni ott, ahol a készpénz vagy a nyomdai úton előállított értékpapírok
negyedév átlagában számított napi átlagos forgalma a százmillió forintot meghaladja;”

4. A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.)
Korm. rendelet
a)
1. § (3) bekezdés a) pontjának nyitó szövegrészében a „meglévő hitelei módosítására,” szövegrész helyébe
a „meglévő hitelei a hitelező által felszámított díjtól mentes módosítására,” szöveg,
b)
1. § (3) bekezdés b) pontjában az „új hitel nyújtására,” szövegrész helyébe az „új hitel a hitelező által
felszámított díjtól mentes nyújtására,” szöveg
lép.

5. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Thmr.) 3. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A THM számításánál nem vehető figyelembe:)
„b) a késedelmi kamat, ide nem értve a kézizálog fedezete mellett nyújtott hitel esetében a hitelszerződés
megkötését követő 30 napon belül fizetendő késedelmi kamatot,
c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,
ide nem értve a kézizálog fedezete mellett nyújtott hitel esetében a hitelszerződés megkötését követő 30 napon
belül teljesítendő fizetési kötelezettséget,”
15. §

(1) A Thmr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A THM számításánál – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – azt kell figyelembe venni, hogy
a hitelszerződés a hitelszerződés szerinti futamidő alatt a hitelszerződés szerint kerül teljesítésre. Szükség esetén,
ha a THM meghatározásához szükséges feltételek a hitelszerződés érvényességi ideje alatt változhatnak vagy egyes
elemei nem számszerűsíthetőek, a THM-et a (2) bekezdésben meghatározott feltételek figyelembevételével kell
kiszámítani.”
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(2) A Thmr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Kézizálog fedezete mellett nyújtott, 30 napnál rövidebb futamidejű hitel esetében a THM-et akként kell
kiszámítani, hogy a teljes tartozás visszafizetésére a 30. napon kerül sor.”
(3) A Thmr. 4. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:
c) olyan határozatlan idejű hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek és nem
áthidaló hitel,]
„cb) – ha a fogyasztó az első lehívás után egy hónappal kezdi el törleszteni a tőkét egyenlő havi részletekben,
beleértve azon esetet is, amikor a tőketartozást minden egyes fizetési időszakban egyetlen részletben teljes
összegben vissza kell fizetni – a teljes tőkeösszeg egymást követő lehívásait és visszafizetéseit a hitelnek
a ca) alpontban meghatározott futamidejére vonatkozóan kell figyelembe venni, és”
(4) A Thmr. 4. § (2) bekezdés f ) pont fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:
f) olyan hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, áthidaló hitelnek,
ingatlanértékhez kötött tőketörlesztésű hitelnek és nem tartozik a c) pont hatálya alá,]
„fa) – ha a tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg – a törlesztést a hitelszerződésben
meghatározott legkorábbi időpontban és a hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb összegben történő
megvalósulással kell figyelembe venni, illetve”
(5) A Thmr. 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)
„g) fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén, ha a hitel időtartama nem ismert, a THM-et akként kell kiszámítani,
hogy a teljes hitelösszeg a hitelszerződés teljes időtartamára lehívásra kerül azzal, hogy ha a hitel futamideje nem
ismert, a THM számításakor a hitel futamidejét három hónapnak kell tekinteni;”
(6) A Thmr. 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)
„j) ha a hitelszerződés szerint a hitel kamata az első időszakra rögzített kamat, és ezt követően új hitelkamatot
fognak megállapítani, amit rendszeres időközönként hozzáigazítanak a megállapodás szerinti mutatóhoz a rögzített
kamatozású időszakot követően, a megállapodás szerinti mutató tekintetében a THM kiszámításakor érvényes
értékén alapuló kamattal, mint változatlan kamattal kell számolni;”
(7) A Thmr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában a határozatlan idejű hitelszerződés konkrét futamidő nélküli hitel,
ideértve azokat a hiteleket, amelyek esetében a kölcsönt egy adott időszakon belül vagy egy adott időszakot
követően teljes összegben vissza kell fizetni, de a visszafizetést követően a kölcsön újra lehívható.”

6. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.)
Korm. rendelet módosítása
16. §		
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 42. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kölcsön, továbbá minden egyéb, az alap befektetési politikájának megfelelő
ügylet fedezeteként, vagy az alap befektetési politikájának megfelelő ügylet megvalósítása céljából az ingatlanalap
a tulajdonában lévő ingatlant megterhelheti, arra és ingatlantársaságbeli részesedésére jelzálogjogot, elidegenítési
és terhelési tilalmat, illetve az ingatlantársaságbeli részesedését megtestesítő értékpapírra óvadékot alapíthat,
vételi jogot engedhet. Az (1) bekezdésben meghatározott kölcsön, továbbá minden egyéb, az alap befektetési
politikájának megfelelő ügylet fedezeteként, vagy az alap befektetési politikájának megfelelő ügylet megvalósítása
céljából az ingatlanalap a tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséből, hasznosításából, vagyonbiztosításából
származó követelésére zálogjogot, fizetésiszámla-követelésén óvadéki jogot alapíthat.”
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7. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.
18. §		
Az 5. alcím a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében található, a teljeshiteldíj-mutató
kiszámításához alkalmazandó további felvetésekről szóló II. rész módosításáról szóló, 2011. november 14-i 2011/90/EU
bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 140/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 140/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklet 3.3. pontja a következő f ) ponttal egészül ki:
(A felhasználó és a hálózati engedélyes eltérő megállapodása hiányában összefüggő területnek kell tekinteni
a felhasználási hely szempontjából)
„f ) a hálózati engedélyes ellátási területén, ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló
infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggően, a Magyarország területének a személyek
határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 2. cikk
2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított 60 méteres sávját.”
2. Az R. 2. számú melléklet 3.3. pont
a)
d) alpontjában az „is, vagy” szövegrész helyébe az „is,” szöveg,
b)
e) alpontjában az „el.” szövegrész helyébe az „el, vagy” szöveg
lép.
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A Kormány 141/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4b) A támogatott szervezet – a 15. §-ban foglaltak kivételével, a (4a) bekezdésben foglaltakra is tekintettel –
a sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a jóváhagyást végző szervezetnél
az adott támogatási időszak vonatkozásában a tárgyévet követő év május 1. napjától kérelmezheti a sportfejlesztési
program összesen legfeljebb 4 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
A Korm. rendelet 16. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított
14. § (4b) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013–2014-es támogatási időszaktól
jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 142/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól
szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. és 29. pontjában,
a 2–4. § és a 8. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló
130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Szolgálatok házipénztárába befolyt bevételeket értékhatártól függetlenül a kincstári egységes számlára
nem kell befizetni, ugyanakkor – ha szükséges – gondoskodni kell a bevételeknek megfelelő összegű előirányzatmódosítások végrehajtásáról, azzal, hogy a bevételek – a bevételi előirányzaton felüli többletbevétel kivételével –
addig is közvetlenül felhasználhatók a kiadások teljesítésére. A Szolgálatoknak a házipénztár forgalmáról külön
bejelentési kötelezettségük nincs a Kincstár részére.”
2. §		
Az R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Szolgálatok a használatukban, hasznosításukban, vagyonkezelésükben vagy tulajdonosi joggyakorlásuk
alatt álló állami vagyonról saját hatáskörben vezetnek részletes nyilvántartást. A Szolgálatok a nemzetbiztonsági
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szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 63. § (5) bekezdése szerinti azon ingatlan
és ingó vagyonelemek összességéről, amelyek tekintetében a Szolgálatok gyakorolják a tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét, összesített adatszolgáltatást nyújtanak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: MNV Zrt.), azzal, hogy az adatszolgáltatás tartalmáról
az MNV Zrt.-vel kötött külön megállapodásban kell rendelkezni.
(2) A Szolgálatok az állami vagyonról – ideértve az Nbtv. 63. § (5) bekezdése szerinti vagyonelemeket is –
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 5. mellékletének
adataiból az „Eszközök” alcím betűvel és római számmal jelölt sorainak megfelelő adattartalommal küldenek
adatot az MNV Zrt.-nek, illetve – e rendeletben foglalt eltérésekkel – a vonatkozó jogszabályok alapján adatkérésre
felhatalmazott szerveknek.”
3. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Szolgálatok a vagyonkezelésükben lévő és feladataik ellátásához feleslegessé vált ingatlanokat
a vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint adhatják bérbe.”
(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az értékesítés szándéka és ténye a Szolgálatok főigazgatójának kezdeményezése alapján a miniszter előzetes
jóváhagyásával hozható nyilvánosságra, ha a Szolgálatok a vagyonkezelésükben lévő, feladataik ellátásához
feleslegessé vált, az Áhsz. szerinti vagyontárgyakat saját hatáskörben értékesítik.”

4. §		
Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Nbtv. 63. § (5) bekezdése szerinti vagyont a Szolgálatok saját hatáskörben értékesíthetik. Ettől a Szolgálatok
főigazgatója a miniszter jóváhagyásával térhet el.”
5. §

(1) Az R. 7. § (3) bekezdés utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A mindenkori költségvetés végrehajtásáról szóló törvény összeállításához a Szolgálatok szöveges indokolást
készítenek és azt a fejezetet irányító szerv részére megküldik.”
(2) Az R. 7. § (6) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:
„Az Ávr. 5. mellékletében foglalt táblázat 21. sorában meghatározott, az időközi költségvetési jelentést alátámasztó
főkönyvi kivonatot a Szolgálatok nem küldik meg a Kincstárnak.”
(3) Az R. 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Kizárólag a fejezetet irányító szervnek és az Országgyűlés nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságának
megküldött adatszolgáltatások tartalmazhatnak a Szolgálatok létszámára vonatkozóan „hivatásos” és
„közalkalmazott” felosztásnál részletesebb bontású adatokat.”

6. §

(1) Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdésben szereplő számlákról kizárólag olyan vagyon beszerzését szolgáló kiadások teljesíthetőek,
amelyek felett azok megszerzését követően az Nbtv. 63. § (5) bekezdése alapján a Szolgálatok gyakorolják
a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.”
(2) Az R. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Szolgálatok a speciális bevételeket és kiadásokat készpénzben is teljesíthetik, amelyhez a házipénztárban
a) az áthúzódó feladatok fedezetére év végén elkülönített módon készpénzt tarthatnak,
b) az alkalmazottak elszámolási kötelezettséggel előleget vehetnek fel,
c) a tárgyévet követő év január 15. napjáig történő kifizetést a tárgyév terhére kell elszámolni.”

7. §		
Az R.
a)
5. § (2) bekezdésében az „a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Nbtv.)” szövegrész helyébe az „az Nbtv.”,
b)
7. § (5) bekezdésében az „államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Áhsz.)” szövegrész helyébe az „Áhsz.”,
c)
7. § (8) bekezdés
ca)
5. pontjában a „K511.” szövegrész helyébe a „K512”,
cb)
8. pontjában a „K88” szövegrész helyébe a „K89”,
cc)
11. pontjában a „B410” szövegrész helyébe a „B411”,
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cd)
13. pontjában a „B63” szövegrész helyébe a „B65”,
ce)
14. pontjában a „B73” szövegrész helyébe a „B75”,
d)
11. § (9) bekezdésében a „B410.” szövegrész helyébe a „B411.”
szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdése.
9. §		
Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. §		
Hatályát veszti az R. 2. melléklet
a)
4. pontja,
b)
6. pontja,
c)
8. pontja.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. június 15. napján lép hatályba.
(2) Az 1. § (2)–(4) bekezdése, a 2. §, valamint a 2–4. melléklet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
1. Az R. 1. melléklete a következő 43–44. ponttal egészül ki:
„43. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés
44. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való
tájékoztatás kérése”
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2. melléklet a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
1. Az R. 3. melléklet 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. Fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának
bejelentése”
2. Az R. 3. melléklete a következő 615–732. ponttal egészül ki:
„615. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
616. A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában, valamint a szabálysértési eljárás
hatálya alatt állók nyilvántartásában kezelt adatokra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
617. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése
618. Telepengedély kiadására irányuló kérelem
619. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról
620. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése az ipari tevékenység megszüntetéséről
621. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek
alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem
622. A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai
szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó
szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem
623. Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
624. Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése
625. Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
626. Az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK
rendelet alapján vas- és acélipari termék behozatalának engedélyezése iránti kérelem
627. Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni
védelemről szóló 1225/2009/EK rendelet, a Fehéroroszországból és Oroszországból származó kálium-klorid behozatalára
vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1050/2006/EK rendelet és a Fehéroroszországból
származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid
mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról szóló 1818/2006/EK bizottsági rendelet
alapján kálium-klorid behozatalának engedélyezése iránti kérelem
628. Az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a Közösségbe újrabehozott egyes textilés ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések megállapításáról szóló
3036/94/EK rendelet alapján textil- és ruházati termékekkel kapcsolatos passzív bérmunka engedélyezése iránti
kérelem
629. Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme
630. Villamossági termékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
631. Gépek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
632. Gázkészülékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
633. Mérőeszközök, nem automatikus mérlegek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
634. Nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
635. Szállítható nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
636. Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek
piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
637. Kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
638. Egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékkörök energiahatékonysági követelményei megfelelőségének
piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
639. Sűrűségmérők hitelesítése iránti kérelem
640. E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítése iránti kérelem
641. Dózismérők és szennyezettségmérők hitelesítése iránti kérelem
642. Zajszintmérők hitelesítése iránti kérelem
643. Légzési alkoholmérők hitelesítése iránti kérelem
644. Sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek hitelesítése iránti kérelem
645. Játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták hitelesítése iránti kérelem
646. Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítése iránti kérelem
647. Víztől eltérő folyadékok mérőrendszereinek hitelesítése iránti kérelem
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648. Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítése iránti kérelem
649. Mérőeszköz-minősítő laboratórium feljogosítás iránti kérelem
650. Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata iránti kérelem
651. Nemesfém tárgyak forgalmazásával, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások
tevékenysége megkezdésének bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére, az engedély visszavonására irányuló
kérelem, valamint a tevékenység megszüntetésének bejelentése
652. Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken,
valamint évente egy alkalommal történő nemesfém-forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának
bejelentése
653. Nemesfémgyártók- és forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának
engedélyezésére irányuló kérelem
654. Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem
655. Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem
656. Súlyok hitelesítése iránti kérelem
657. Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem
658. Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem
659. Vízmérő hitelesítése iránti kérelem
660. Gázmérő hitelesítése iránti kérelem
661. Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem
662. Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem
663. Tartály hitelesítése iránti kérelem
664. Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem
665. Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem
666. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem
667. Kipufogógáz-elemző hitelesítése iránti kérelem
668. Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem
669. Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem
670. Áramváltó hitelesítése iránti kérelem
671. Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem
672. Gumiabroncs tömlőnyomásmérő hitelesítése iránti kérelem
673. Sűrűségmérő eszköz hitelesítése iránti kérelem
674. Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
675. Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
676. Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
677. Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem
678. Gázpalack töltet megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem
679. Gázpalack átalakítás iránti kérelem
680. Gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése iránti kérelem
681. Gázpalack javítás utáni ellenőrzése iránti kérelem
682. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem
683. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem
684. Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem
685. Üzemanyag-töltőállomásokon a benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének
igazolására irányuló kérelem
686. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem
687. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák próbaüzemének elrendelése iránti kérelem
688. Gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzembentartó által
tölthető autógáztartály időszakos ellenőrzésére irányuló kérelem
689. Földgáz telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének igazolására irányuló kérelem
690. Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének
kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem
691. Csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése iránti kérelem
692. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) ideiglenes szállítási engedély iránti kérelem
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693. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) csomagolóeszközök gyártási típus
jóváhagyása iránti kérelem
694. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény gyártási
jóváhagyása iránti kérelem
695. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény időszakos
vizsgálata iránti kérelem
696. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) IBC időszakos vizsgálata iránti
kérelem
697. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) szerinti új mobil tartány, tartányjármű,
leszerelhető tartány, tankkonténer, tartányos cserefelépítmény, ömlesztettáru-konténer típusra gyártási típus
alkalmasság tanúsítása iránti kérelem
698. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) során a csomagolóeszközök, nagycsomagolások
gyártására, felújítására és vizsgálatára vonatkozó minőségbiztosítási program megfelelőségének elfogadása iránti
kérelem
699. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés létesítésének, áttelepítésének engedélyezése iránti kérelem
700. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembe vételének engedélyezése iránti kérelem
701. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés megszüntetésének bejelentése
702. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés javításának bejelentése, rendkívüli ellenőrzés kezdeményezése
703. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos üzemeltetési ellenőrzésének megrendelése
704. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szerkezeti ellenőrzésének megrendelése
705. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szilárdsági ellenőrzésének megrendelése
706. Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezésének beszerelési, megbontásával járó javítási,
karbantartási tevékenység bejelentése
707. Gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény
kiadása iránti kérelem
708. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása iránti
kérelem
709. Közcélú villamos hálózat építésére irányuló vezetékjog engedélyezése iránti kérelem
710. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építésére irányuló építési engedély iránti
kérelem
711. Erőművekre, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezésekre vonatkozó elvi építési engedély iránti
kérelem
712. Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó építési engedély iránti
kérelem
713. Közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték üzemeltetésének engedélyezése iránti
kérelem
714. Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló
kérelem
715. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és
belső kezelőterű átalakító- vagy kapcsolóberendezéseinek fennmaradási engedélye iránti kérelem
716. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és
belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetési (bontási) engedélye iránti kérelem
717. Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó előírásoktól
való eltérés engedélyezése iránti kérelem
718. Építési engedély iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és
műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott
egyes sajátos ipari építményfajták esetében
719. Használatbavételi engedély iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
320/2010. Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
720. Bontási engedély iránti kérelem a 320/2010. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes
sajátos ipari építményfajták esetében
721. Fennmaradási engedély iránti kérelem a 320/2010. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes
sajátos ipari építményfajták esetében
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722. Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem
723. Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem
724. Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján
725. Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem
726. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő személy részére
727. Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás
iránti kérelem
728. Szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem
729. Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem
730. Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem
731. Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem
732. Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem”
3. Hatályát veszti az R. 3. melléklet
a)
42. pontja,
b)
183. és 184. pontja,
c)
187. pontja,
d)
189. és 190. pontja, valamint
e)
211–214. pontja.

3. melléklet a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
1. Az R. 4. melléklet 242. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„242. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcsolatos méltányosság iránti kérelem”
2. Az R. 4. melléklete a következő 420–620. ponttal egészül ki:
„420. Külföldinek minősülő – a foglalkoztató kérelmére Társadalombiztosítási Azonosító Jellel már rendelkező –
biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt
421. Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
422. Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem
423. Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem
424. Földhasználati jog bejegyzése iránti kérelem
425. Földhasználati jog törlése iránti kérelem
426. Haszonélvezeti jog bejegyzése iránti kérelem
427. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett adataiban történő változás átvezetése iránti
kérelem
428. Ingatlan művelési ágában bekövetkezett változás bejelentése
429. Ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése
430. Ingatlan minőségi osztályában bekövetkezett változás bejelentése
431. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
432. Ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés iránti kérelem
433. Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog, valamint eladási jog bejegyzése iránti kérelem
434. Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog valamint eladási jog törlése iránti kérelem
435. Tartási- és életjáradéki jog bejegyzése iránti kérelem
436. Tartási- és életjáradéki jog törlése iránti kérelem
437. Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
438. Jelzálogjog törlése iránti kérelem
439. Társasház alapító okiratának módosítása iránti kérelem
440. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó
tilalom tényének feljegyzése iránti kérelem
441. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó
tilalom tényének törlése iránti kérelem
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442. Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelem
443. Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének törlése iránti kérelem
444. Szolgalmi vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése
445. Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem
446. Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint csatolni kell
447. Földhasználat megszűnésének bejelentése és földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
448. Ingatlan címadataiban történt változás átvezetése iránti kérelem (Földhasználat adataiban történt változás
bejelentése)
449. Földhasználati nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem
450. Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására,
növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására
vonatkozó bejelentés
451. Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem
452. Egyedi marhalevél kiállítása iránti kérelem
453. Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem
454. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem
455. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzésének megújítása iránti kérelem
456. Irányítási intézkedés marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem
457. Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem
458. Marhalevél-másodlat kiállítása iránti kérelem
459. Marhalevél megsemmisítésre, illetve nyilvántartásból való törlésre történő benyújtása
460. Marhalevél pótlása iránti kérelem
461. Marhalevél kiigazítása iránti kérelem
462. Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély iránti kérelem
463. Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem
464. Haditechnikai tranzit engedély iránti kérelem
465. Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem
466. Haditechnikai bróker engedély iránti kérelem
467. Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem
468. Hadiipari tevékenységi engedélyezés lefolytatására irányuló kérelem
469. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó egyedi export engedély kiadására irányuló kérelem
470. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális export engedély kiadására irányuló kérelem
471. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó transzfer engedély kiadására irányuló kérelem
472. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély kiadására irányuló kérelem
473. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó tranzit engedély kiadására irányuló kérelem
474. Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem
475. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem
476. Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése
kapcsán
477. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint
megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény
1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése iránti kérelem
478. Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez szükséges biztosíték benyújtása
479. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem gabonatermékek kapcsán
480. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan
481. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
harmadik országokból származó, az 1003 00 KN árpára vonatkozóan
482. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
harmadik országból származó kukoricára vonatkozóan
483. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a tengerentúli országokból és területekről származó egyes
gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára vonatkozóan
484. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem rizstermékek kapcsán
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485. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan
486. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatala kapcsán
487. Származási igazolás alapján monitoring engedély kiadására irányuló kérelem basmati rizs behozatala kapcsán
488. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
Bangladesből származó rizs behozatala kapcsán
489. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatala kapcsán
490. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
az 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, az 1006 40 00 KN kód alá tartozó
törmelék rizs behozatala kapcsán
491. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „A” engedélyek (GATT
kontingens terhére történő import) engedélyezése kapcsán
492. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más
mezőgazdasági termékek importjának „B” engedélyek (GATT kontingensen kívül történő import) engedélyezése
kapcsán
493. Harmadik országokból származó tartósított gomba import vámkontingens engedélyezése irányuló kérelem
494. Harmadik országból származó kontingensen kívüli olívaolaj import engedélyezése kapcsán monitoring
engedély kiadására irányuló kérelem
495. Tunéziából származó olívaolaj import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
496. Meghatározott harmadik országokból származó cukor vámkontingens keretében történő import
engedélyezésére irányuló kérelem
497. Kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalának engedélyezésére irányuló
kérelem
498. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
az 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan
499. Rostkender import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
500. Harmadik országokból származó tojás vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
501. Etil-alkohol import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
502. Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem
503. Szarvasmarha termékek monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
504. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
behozatali jog alapján kezelt meghatározott minőségű termékek előállítása céljából feldolgozásra szánt fagyasztott
marhahús kapcsán
505. Behozatali jog alapján kezelt, a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint
a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
506. Eredetigazolással, Argentínából és egyéb országokból importálható, fagyasztott, sovány dagadó import
vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
507. „Hilton hús” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
508. Chilei származású marha- és borjúhús kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
509. Nyugat-balkáni származású „baby beef” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
510. Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
511. Svájci származású élő marha import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
512. Tejtermékek import monitoring engedély kiadására irányuló kérelem
513. Tejtermékek import-kontingens engedély (CXL jegyzék, svájci, norvég, török, moldáv, ukrán, új-zélandi és
izlandi megállapodások, egyezmények) kiadására irányuló kérelem
514. Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
515. Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) tanúsítvány alapján kiadott AGRIM engedéllyel bonyolított behozatal
engedélyezésére irányuló kérelem
516. Baromfi 0% vámtételű GATT-kontingensek (CXL jegyzék) engedélyezésére irányuló kérelem
517. Baromfihús csökkentett vámtételű GATT-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem
518. Egyes izraeli származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem
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519. Egyes USA-származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem
520. Egyes sózott vagy páclében levő baromfihús, csirke- és pulykahús-készítmény csökkentett vámtételű
import-kontingensének engedélyezésére irányuló kérelem
521. Egyes csökkentett vámtételű GATT import sertéshús-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem
522. Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély
kiadása iránti kérelem
523. Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése
524. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység
bejelentése
525. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre
vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
526. Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem
527. Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem
528. A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének,
időpontjának és módjának bejelentése
529. Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
530. Nemesfém tárgyak és termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem
531. Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem
532. Juh- és kecske szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
533. Külföldről beérkezett juh- és kecske egyedek bejelentése
534. Juh- és kecske egyedek jelölésének bejelentése
535. Juh- és kecske kiesés bejelentése
536. Juh-és kecske jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
537. Sertés jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
538. Sertés nyomtatvány igénylés
539. Sertés szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
540. Sertés import bejelentése, és bejelentés módosítása
541. Tenyészsertés füljelző- és segédeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
542. Tenyészsertés egyed bejelentése
543. Tenyészsertés fialás bejelentése
544. Tenyészsertés kiesés bejelentése
545. Szarvasmarha füljelző megrendelése, megrendelés módosítása
546. Szarvarsmarha egyed bejelentése, bejelentés módosítása
547. Szarvasmarha bekerülés bejelentése, bejelentés módosítása
548. Szarvasmarha kikerülés bejelentése, bejelentés módosítása
549. Szarvasmarha útlevél igénylése
550. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának bejelentése
551. Baromfi és keltetőtojás import bejelentése, bejelentés módosítása
552. Baromfi és keltetőtojás szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
553. Baromfi keltetés bejelentése, bejelentés módosítása
554. A Baromfi Termék Tanács részére az Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés
benyújtása, rendelkezés törlése
555. Baromfi törzsállomány termelésbe állításáról szóló bejelentés
556. Bejelentés növényegészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez
557. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán
kártalanítás iránti kérelem
558. Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem
559. Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem
560. Határkirendeltségtől eltérő helyen történő növényegészségügyi ellenőrzés iránti kérelem
561. Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem
562. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem
563. Talajjavítás engedélyezése iránti kérelem
564. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem
565. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem
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566. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
567. Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek
részére
568. Hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére
569. Baleseti hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
570. Baleseti járadék megállapítása és annak feléledése megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó
személyek részére
571. Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében megállapodás
kötése iránti kérelem a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek esetében
572. Tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságért
elismeréseként saját vagy hozzátartozói jogon járó pótlék megállapítása iránti kérelem
573. Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem
574. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból
való törlése iránti kérelem
575. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzése iránti kérelem
576. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
577. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzése iránti kérelem
578. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
adatainak módosítása iránti kérelem
579. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése
iránti kérelem
580. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti
kérelem
581. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
582. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzése iránti kérelem
583. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
584. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból
való törlése iránti kérelem
585. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
586. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzése iránti kérelem
587. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
588. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói
nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
589. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett
családi napközi szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
590. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett
családi napközi szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
591. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett
családi napközi szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
592. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
593. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
594. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói
nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
595. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzése iránti kérelem
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596. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
597. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból
való törlése iránti kérelem
598. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
599. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
600. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói
nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
601. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
602. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
603. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
604. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából jelzálogjog
bejegyzése iránti kérelem
605. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
606. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
607. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
608. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
609. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
610. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
611. Időszakos férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, nyilvántartásban szereplő adatainak
módosítása, törlése iránti kérelem
612. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
613. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
614. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
615. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése
iránti kérelem
616. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak
módosítása iránti kérelem
617. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti
kérelem
618. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
619. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
620. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele”
3. Hatályát veszti az R. 4. melléklet
a)
12. pontja,
b)
121. pontja,
c)
147. pontja,
d)
148. pontja,
e)
171–174. pontja,
f)
234. pontja, valamint
g)
243. és 244. pontja.

4. melléklet a 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
1. Az R. 5. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:
„16. Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás, illetve részleges kódú telefonos azonosítás
(RKTA) birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása”
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A Kormány 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó
köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.)
Korm. rendelet, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva
a következőket rendeli el:

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot
ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó
köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 1/A. és 1/B. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
a) Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.),
b) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola (3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.),
c) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája
(3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.),
d) Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány utca 32.),
e) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola (2060 Bicske, Kossuth tér 3.),
f ) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola (2060 Bicske, Kisfaludy utca 27.),
g) Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola
(9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.),
h) Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola
(9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 6.),
i) Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola
(4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.),
j) Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.),
k) Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola (9600 Sárvár, Móricz Zsigmond
utca 2.),
l) Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium (2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 1.),
m) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5700 Gyula, Karácsony János utca 13.),
n) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5700 Gyula, Szent István út 69.),
o) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5742 Elek, Szent István utca 2.)
az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2016. július 1-jével
kiválik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
által fenntartott illetékes szakképzési centrumba olvad be, és annak tagintézményeként, illetve tagintézmény
telephelyeként folytatja működését.
(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásában működő
a) Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2600 Vác, Naszály út 29.), valamint
b) Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola (9231 Máriakálnok, Rákóczi út 4.) általános iskolai
feladatellátását biztosító telephelye
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az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2016. július 1-jével kiválik
az illetékes szakképzési centrumból és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba olvad be.
(3) A 2. melléklet 116., 117–118., 166., 167., 170., 185., 188. és 206. sorában meghatározott, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő, szakképzési feladatot is ellátó többcélú köznevelési
intézményekben iskolarendszerű szakképzési évfolyam utoljára a 2016/2017. tanévben indítható.
(4) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Hajnóczy József Gimnázium, Humán
Szakközépiskola és Kollégium Dr. Hegedüs T. András Tagintézménye két feladatellátási helyével (OM 037923, 5000
Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2., és 5000 Szolnok, Lomb utca 8/A.) – az ellátott köznevelési feladat más szervezeti
formában történő hatékony ellátása céljából – 2016. július 1-jével kiválik a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott illetékes szakképzési centrumba
olvad be, és annak egyik tagintézménye telephelyeként folytatja működését.
1/B. § (1) Az 1/A. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében
a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak
a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére – az európai uniós forrásból
megvalósuló beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással
érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,
b) az átalakítás időpontját megelőző teljesítési időpontra vonatkozó követelések és vállalt kötelezettségek
az átalakítás időpontjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot illetik meg, illetve terhelik,
c) az oktatásért felelős miniszter a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alapító okiratának módosításáról
2016. június 24-éig gondoskodik; e határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ átalakítását e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be
a törzskönyvi nyilvántartásba,
d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja az illetékes szakképzési centrum,
e) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben,
a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő
munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése
szerint kerülnek a szakképzési centrum állományába,
f ) az átadás-átvételi eljárást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az illetékes szakképzési centrumok
folytatják le, azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban rendezni kell az átalakítás
időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,
g) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 2016. június
30-ai állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan
ga) a köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,
gb) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra,
informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,
gc) az e) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint
a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,
gd) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat,
ge) a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések
tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendeletben a 2016/2017. tanévre
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra megállapított keretszámokat az adott intézményre vonatkozóan,
h) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan
projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,
i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás
időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében
a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő
napon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe a szakképzési centrum lép; az átvételre kerülő projektek
átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség szakképzési centrum
általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,
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j) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása,
illetve a támogatás folyósítása napjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vállal kötelezettségeket és
teljesíti azokat,
k) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott,
az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ helyébe a szakképzési centrum lép,
l) az i) és a k) pontok szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató
a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban
meghatározottak szerint gondoskodik.
(2) Az 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében
a) az illetékes szakképzési centrum az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak
a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére – az európai uniós forrásból
megvalósuló beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással
érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt az oktatásért felelős miniszter
egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,
b) az átalakítás időpontját megelőző teljesítési időpontra vonatkozó követelések és vállalt kötelezettségek
az átalakítás időpontjáig az illetékes szakképzési centrumot illetik meg, illetve terhelik,
c) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az illetékes szakképzési centrum alapító okiratának
módosításáról 2016. június 24-éig gondoskodik; e határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár az illetékes
szakképzési centrum átalakítását e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi
nyilvántartásba,
d) a szakképzési centrum jogutódja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
e) az illetékes szakképzési centrum foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben
foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állományába,
f ) az átadás-átvételi eljárást az illetékes szakképzési centrumok és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
folytatják le, azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban kell rendezni az átalakítás
időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,
g) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan az illetékes szakképzési centrum a 2016. június 30-ai
állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan
ga) a köznevelési intézményre vonatkozó alapító okiratot,
gb) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra,
informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,
gc) az e) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint
a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,
gd) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat,
h) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan
projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje az illetékes szakképzési centrum az átadás-átvételi
megállapodásban kell rendelkezni,
i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás
időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében
a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását
követő napon a szakképzési centrum helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lép. Az átvételre
kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi
megállapodásban kell rendelkezni,
j) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása,
illetve a támogatás folyósítása napjáig a szakképzési centrum vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat,
k) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás
időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a szakképzési centrum
helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lép,
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l) az i) és a k) pontok szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató
a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban
meghatározottak szerint gondoskodik.”
2. §		
Hatályát veszti az R.
a)
1. § (3) bekezdése,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat 276. és 441. sora,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat 18., 24–25., 30., 88–89., 104–105., 106., 169., 189. sora,
d)
3. melléklete,
e)
4. mellékletében foglalt táblázat 56., 59., 60., 90. sora.

2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények
átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének
átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. §		 Hatályát veszti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények
átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő
módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 9. §-a.

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 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 szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
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] 20. alcíme
a következő 44/C. §-sal egészül ki:
„44/C. § Az operatív program egyes prioritásai vonatkozásában a többletkötelezettségvállalás szintje nem
haladhatja meg az adott prioritás teljes keretének 10%-át.”
2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásnak – ha a támogatás igénylésére
jogosultak köre a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságokra, illetve a költségvetési szervekre
is kiterjed – az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell azt is, hogy többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz
a Kormány előzetesen hozzájárult.”
3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
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„(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben, ha a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési
támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét az irányító hatóság által meghatározott
határnapig nem teljesíti, illetve annak részletekben történő teljesítése esetén a részletfizetési kötelezettségét
elmulasztja, és a visszafizetendő összeget nem lehet tőle behajtani, az irányító hatóság kezdeményezi
a) az állami adóhatóságnál a kedvezményezett és a kedvezményezettben többségi befolyással rendelkező szervezet
adószámának törlését, vagy
b) természetes személy kedvezményezett esetén a 164. § (3) bekezdés e) pontja szerinti kizárását az e rendelet
hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből.”
4. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a §
a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb
a) 50%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit
gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 75%-a kutatás-fejlesztés esetén,
c) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi
állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha
a kedvezményezett
ca) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
cb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott százalékos mértéket, illetve összeghatárt a támogatási
döntést követően a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok
ellátására kijelölt tagja az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti, ha a kedvezményezett
– vagy technikai segítségnyújtási projektek esetén az irányító hatóság – a támogatási előlegnyújtás ütemezését
alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan
indokolja.
(3a) A (2) bekezdés c) pontja szerinti, kincstári körbe vagy a kincstári körön kívüli számlatulajdonosok körébe nem
tartozó kedvezményezett akkor köteles kincstári fizetési számlát nyitni, ha az adott támogatás keretében igénybe
vett és igénybe venni szándékozott támogatási előlegei összesített mértéke meghaladja a (2) bekezdés a) pontja,
kutatás-fejlesztés esetén a (2) bekezdés b) pontja szerinti mértéket.
(3b) A (2) bekezdés c) pontja szerinti kincstári fizetési számlára kifizetett támogatási előlegek tekintetében kizárólag
a támogatott projektek megvalósítása érdekében adható fizetési megbízás vagy gyakorolható más rendelkezési jog.”
5. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szállítói előleget vissza kell követelni, ha a kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre
a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított
12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni
ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.”
6. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szállító által a támogatótól közvetlenül igényelt szállítói előleget vissza kell követelni, ha a kedvezményezett
nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén
annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más
körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását
bizonyítja.”
7. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó
elszámolható költségelem vonatkozásában a 116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett esetén csak
szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve, ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével ettől eltérően dönt.”
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8. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/H. §-sal egészül ki:
„201/H. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 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 szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 145/2016. (VI. 13.)
Korm. rendelettel [a továbbiakban: 145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseket – a (2) és
(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.
(2) A 145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel megállapított 46. § (1b) bekezdését a 145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra nem kell alkalmazni,
b) megkezdett és a 145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra alkalmazni
kell,
c) már benyújtott, de támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal még nem rendelkező támogatási
kérelmekre akként kell alkalmazni, hogy a Kormány egyedi hozzájárulását a támogatást igénylőnek a támogatási
szerződés megkötése vagy a támogatói okirat kibocsátása előtt kell beszereznie.
(3) A 145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel megállapított 118/A. § (6) és 119. § (5) bekezdését csak a 145/2016. (VI.
13.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott szállítói előlegigénylésre kell alkalmazni.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 201/H. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított 77. § (6) bekezdését csak a 145/2016. (VI. 13.) Korm.
rendelet 3. §-a hatálybalépését követően tett nyilatkozatokra kell alkalmazni.”

9. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
116. § (1) bekezdésében a „részére.” szövegrész helyébe a „részére, a (2) bekezdés c) pontja kivételével.” szöveg,
b)
129. § (1) bekezdésében a „kedvezményezett fizetési számlájára” szövegrész helyébe a „kedvezményezett
fizetési – a 116. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja esetén kincstári fizetési – számlájára” szöveg,
c)
175. § (4) bekezdésében a „kedvezményezett” szövegrész helyébe a „kedvezményezett vagy a szállító” szöveg,
d)
201/H. § (1) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(4) bekezdésben” szöveg,
e)
1. melléklet 229.1. l) pontjában a „fel,” szövegrész helyébe a „fel, valamint a 118/A. § (6) és 119. § (5) bekezdése
szerinti esetben,” szöveg,
f)
5. melléklet 3.12.6. pontjában az „átcsoportosítani nem lehet, ennek maximálisan elszámolható mértéke nem
emelhető” szövegrész helyébe az „a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 201/G. §-ában az „és a 201/H. §-ban” szövegrész.
11. §		
Nem lép hatályba a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm.
rendelet 26. § (3) bekezdése és 42. §-a.
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. §, a 8. § (2) bekezdése és a 9. § d) pontja a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló törvény hatálybalépésének a napján lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 146/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó
beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a szakaszolt projektekre, valamint az egyházi jogi személyek, villamosenergiaszolgáltatók, földgázszolgáltatók és távhőszolgáltatók, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok projektjeire.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai
megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Magyarország Szerbiával határos
határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális
fejlesztések megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a fejlesztéssel összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti fejlesztések megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti fejlesztések megvalósításával összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló kormányrendelet szerinti
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, valamint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó
egyéb sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
fejlesztések megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 148/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a természetben a Budapest
I. kerület, Nándor utca 5–7. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest 6628 helyrajzi számú ingatlanon
megvalósuló, az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontására irányuló beruházással (a továbbiakban:
Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
2. §		
A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel rendelkező
kormánymegbízottként Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha
jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem
állapít meg – tizenöt nap.
(4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

4. §

(1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti
dokumentációt kell készíteni.
(3) A Beruházással érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt
és külön is előterjeszthető.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 148/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
Az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásával összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
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19.
20.
21.
22.
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közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházás megvalósításához,
használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014
azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Vízvisszatartás és
tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című, az 1. melléklet szerinti helyszíneken megvalósuló
KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekttel (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket, ideértve a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez,
üzemeltetéséhez és működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó, vizek kártétele elleni védekezést szolgáló, útépítési,
közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkákkal kapcsolatos azon közigazgatási hatósági ügyeket is,
amelyek az 1. melléklet szerinti településeken lévő közterületeket érintik.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek
a)
a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához, valamint
b)
a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkák
megvalósításához
szükségesek.

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

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások tekintetében az építésügyi és
az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján
elsőfokú hatóságként a Pécsi Járási Hivatal jár el.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tíz nap, azonban a környezetvédelmi és természetvédelmi
szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását tizenöt nap alatt adja ki.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg – harminc nap, azonban a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló
eljárásban az ügyintézési határidő negyvenkét nap.
(5) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
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4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
A beruházás által érintett települések

1.

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

A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt címe és tartalma

Érintett települések

KEHOP-1.3.0-152016-00014 azonosító
számú projekt

Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva
Programban
Vízkár-elhárítási célú és vízpótlást biztosító tározóépítés
Mederrendezés és -kotrás
Vizes élőhelyek, holtágak vízpótlása
Töltés megerősítése
Oldalműtárgyak építése, felújítása
Új mederszakaszok építése
Zárt csatorna építése
Belvízvédelmi és helyi vízkár elhárítását biztosító medrek
felújítása
Felszíni vízkészletek szétosztását, vízátvezetését biztosító
vízkormányzási rendszerek létesítése
Duzzasztók építése
Holtágak, mellékágak és egyéb vízterek vízpótlása
Szivattyús vízkivételi helyek (öntözőzsilipek) felújítása,
szivattyúállások létesítése

Adorjás
Baranyahidvég
Besence
Bogdása
Cún
Csányoszró
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávasztára
Drávatamási
Endrőc
Felsőszentmárton
Hirics
Kákics
Kastélyosdombó
Kémes
Kemse
Kisszentmárton
Kórós
Lakócsa
Luzsok
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág (Mónosokor)
Páprád
Piskó
Potony
Sámod
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Sellye
Sósvertike
Szaporca
Szentborbás
Teklafalu
Tésenfa
Tótújfalu
Vajszló
Vejti
Zaláta

2. melléklet a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című,
KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
általános építésügyi hatósági eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
az 1–18. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági
eljárások.

A Kormány 150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a budafoki jégcsarnok beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,
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a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 224932/18 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanon megvalósuló, a Budapest 224932/4, 224961 és 224932/11 helyrajzi számú ingatlanokat
is érintő, jégcsarnok és kapcsolódó létesítmények építésére irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás)
függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
az útépítési, közmű-fejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal
szomszédos ingatlanokat érintik,
b)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

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

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §

(1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti
dokumentációt kell készíteni.

6. §		
A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú
melléklet 8. pontja szerint elhelyezendő személygépkocsik számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy
személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 10 férőhely után.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2.,
17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Mezőkövesd város külterületén
fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0284/1, 0284/2, 0284/3, 0284/4, 0284/5, 0284/6, 0284/8, 0284/10 és 0284/11
helyrajzi számú ingatlanok, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően
kialakított ingatlanok területén ipari telephely kialakításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási
hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

6340

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 84. szám

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
A mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
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23.
24.

azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 152/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a K&P Chem Kft. Algyő külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Algyő közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 01747/8 helyrajzi számú területből megosztással kialakítandó földrészleten megvalósításra
kerülő szulfátüzem és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló
beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

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

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 152/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
A K&P Chem Kft. Algyő külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
vezetékes közműszolgáltatások biztosításához szükséges közmű-szabályozási hatósági engedélyezési
eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Békéscsaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 6147/27 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten megvalósításra kerülő gyártócsarnok és logisztikai
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központ építésével és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló
beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.
2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
Az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló beruházásával
összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási
hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,

6344

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 84. szám

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Miskolc 47511/23 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten megvalósításra kerülő üzemcsarnok és
az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek
össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
7. §		
Hatályát veszti a SPINTO-TDM Szerszámtervező és Gyártó Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 61/2016. (III. 25.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
A Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásának megvalósításával összefüggő,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése
szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez és
működtetéséhez szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és (1e) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti
egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése (a továbbiakban: bejelentés) az elektronikus építési
napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben
meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele a bejelentés mellékleteként az építész
tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább az 1. melléklet szerinti munkarészekből álló
kivitelezési dokumentáció PDF/A formátumban.
(2) Az elektronikus építési napló üzemeltetője a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatainak
feltüntetésével PDF formátumú, letölthető visszaigazolást állít elő.

2. §

(1) A bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, sem hivatalbóli eljárás
megindítására okot adó körülménynek.
(2) A bejelentésről az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
kormányrendeletben meghatározott első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó, a telek fekvése szerinti
általános építésügyi hatóság (a továbbiakban: építésügyi hatóság) a készenlétbe helyezett elektronikus építési
naplóból értesül.
(3) Az építésügyi hatóság a bejelentésről és a bejelentés módosításáról tizenöt napon belül tájékoztatja
a)
a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát,
b)
a telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, valamint
c)
a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más személy is
tulajdonjoggal rendelkezik.
(4) A tájékoztatás tartalmazza
a)
az építési tevékenység tárgyát,
b)
az építtető adatait,
c)
az érintett telek címét, helyrajzi számát, valamint
d)
az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését.

3. §

(1) Az építtető és az építész tervező a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben rögzíti.
A tervezői művezető – a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint – az építési folyamatot a helyszínen legalább hat
alkalommal figyelemmel kíséri és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz.
(2) A tervezői művezető az épület megvalósulását követően az utolsó helyszíni művezetés alkalmával az elektronikus
építési naplóba eseti bejegyzést tesz a kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósulásról.
(3) A tervezői művezetés hat alkalomra szóló számított munkadíja – ide nem értve a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti,
a szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót – a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályban
meghatározott kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét meg nem haladó összeg.

4. §

(1) Az építtető az építési tevékenységet – az 1. §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentés benyújtását követő
naptól számított – tizenöt nap elteltét követően kezdheti meg és folytathatja az Étv., az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló kormányrendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint.
(2) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot az eltérő
megvalósítás kezdő napját megelőző tizenöt nappal be kell jelenteni – a változást bemutató tartalmú kivitelezési
dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg – az építésügyi
hatóságnak, ha a változás
a)
az épület alaprajzi méretét,
b)
az épület beépítési magasságát,
c)
a lakások, önálló rendeltetési egységek számát,
d)
az épület telken belüli elhelyezkedését, vagy
e)
az épület homlokzati geometriáját, anyaghasználatát, színét
érinti.

6347

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 84. szám

5. §

(1) Ha a lakóépületet bejelentés vagy a 4. § (2) bekezdése szerinti változás bejelentése nélkül valósították meg, és
az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek, az építtető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.
(2) Ha az építtető a fennmaradási engedély iránti kérelmet a lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatra
alkalmassá válása előtt nyújtja be, az épületet a jogerős fennmaradási engedély birtokában az e rendelet szerinti
bejelentést követően lehet továbbépíteni.
(3) Amennyiben a bejelentés alapján megvalósult építményt az Étv. 33/A. § (3) bekezdése alapján le kell bontani,
az építésfelügyeleti hatóság a bontás elrendelése során az R. szerint jár el.

6. §

(1) A bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt kérelemre az építésügyi
hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba. A kiállított hatósági bizonyítványról az építésügyi
hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét.
(2) A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell
a)
az elektronikus építési napló összesítő lapját,
b)
az épületre elkészített energetikai tanúsítványt,
c)
ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az Étv.-ben
meghatározott díj megfizetésének igazolását, valamint
d)
az R. 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.
(3) A hatósági bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben
meghatározottakon túl tartalmazza
a)
az építtető elérhetőségét,
b)
az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
c)
az épület megvalósításának tényét, valamint
d)
az elektronikus építési napló azonosítószámát.
(4) A hatósági bizonyítványt a kiállítója a kiállítással egyidejűleg feltölti az elektronikus építési naplóba.

7. §		
Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.
8. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 3. § (3) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

9. §		
Hatályát veszti a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
I.		 Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció munkarészei:
1.
Aláírólap tervjegyzékkel
2.
Helyszínrajz
3.
Kitűzési helyszínrajz
4.
Utcakép
5.
Eltérő szintek alaprajzai
6.
Metszetek
7.
Homlokzatok
8.
Tartószerkezeti tervek
9.
Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve
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10.
Műszaki leírás
11.
Tervezői költségvetési kiírás
II.		 Az I. rész szerinti munkarészek elkészítéséhez az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet keretei
között a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció egyes munkarészeinek
kidolgozottságára, a Magyar Építész Kamara, illetve az I. rész 8. és 9. pontja tekintetében a Magyar Mérnöki Kamara
által kidolgozott szakmai követelményeket megállapító, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara
együttes szabályzatát kell figyelembe venni, amelyet a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara
honlapján közzétesz.

A Kormány 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
3. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
1.1. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
13. és 19. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontjában,
a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
4. és 6. pontjában,
a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
20. pontjában,
a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
1.5. pontjában,
a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és
(1e) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) 29. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel
helyezhető el. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 m lehet.”
(2) Az OTÉK
a)
6. § (1) bekezdés a) pontjában a „legalább 5%,” szövegrész helyébe a „legalább 10%” szöveg,
b)
6. § (1) bekezdés b) pontjában a „legfeljebb 5%” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%” szöveg,
c)
29. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „mezőgazdasági területen” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági
területen – a (8) bekezdésben foglalt telek kivételével –” szöveg,
d)
29. § (3) bekezdés 2. pontjában a „legfeljebb 3%-os” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%-os” szöveg,
e)
29. § (3) bekezdés 3. pontjában a „legfeljebb 3%-os” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%-os” szöveg,
f)
29. § (4) bekezdésében a „mezőgazdasági területen lakóépület” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági
területen – a (8) bekezdés kivételével – lakóépület” szövegrész, a „megengedett 3%-os” szövegrész helyébe
a „megengedett 10%-os” szöveg,
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g)
h)
lép.
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29. § (5) bekezdésében a „3%-os beépíthetőség” szövegrész helyébe a „10%-os beépíthetőség” szöveg,
30/B. § (4) bekezdésében a „legfeljebb 5%-ig” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%-ig” szöveg

2. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklet
a)
PEST MEGYE I. KATEGÓRIA pontjában a „7010; 7141;” szövegrész helyébe a „7010; 7036; 7141;” szöveg,
b)
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE I. KATEGÓRIA pontjában a „3656;” szövegrész helyébe a „2868; 3656;” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti az R1. 3. melléklet
a)
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a „2868;” szövegrész,
b)
PEST MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a „7036;” szövegrész,
c)
TOLNA MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a „9275;” szövegrész, és
d)
VESZPRÉM MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a „9011;” szövegrész.

3. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2/A. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Étv. 40/A. §-ában meghatározott esetben a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó
jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni és az építtetőt e tényről tájékoztatni. Ebben az esetben
a fővállalkozó kivitelező az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 10., 12–13. pontjában és a fővállalkozó kivitelező
felelős műszaki vezetője az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 12–13. pontjában meghatározott bírságtétel alól
mentesül és helyette a bírság az építtetőt terheli.”
(2) Az R2. 2/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A felelős műszaki vezetővel szemben megállapított, az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. pontja szerinti bírság
a fővállalkozó kivitelezőt terheli, ha a felelős műszaki vezető bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményről
a fővállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, aki ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.”
(3) Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm.
rendelettel megállapított 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorát 2016. július 1-jét követően kell alkalmazni.”
(4) Az R2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §		
Hatályát veszti az R2. 2. melléklete.
6. §		
Az R2.
a)
1/A. § (2) bekezdésében az „I. táblázat 16. pontjában, továbbá a II. táblázat 10. pontjában” szövegrész helyébe
a „táblázat 13. pontjában” szöveg,
b)
1/B. § a) pontjában az „I. táblázat 1. és 2. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 3. és 4. pontjában” szöveg,
c)
1/B. § b) pontjában az „I. táblázat 3. és 4. pontjában, valamint a tervezőre vonatkozóan az 5. pontjában”
szövegrész helyébe a „táblázat 5. pontjában a kivitelezési dokumentációt készítő építészeti-műszaki tervezőre
(a továbbiakban: tervező) vonatkozóan” szöveg,
d)
1/B. § c) pontjában az „I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre,
valamint a 6–16. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 6–13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki
ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és annak a felelős műszaki vezetőjére” szöveg,
e)
1/B. § d) pontjában a „II. táblázat 1–10. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 6–13. pontjában
a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire”
szöveg,
f)
2. § (1) bekezdés a) pontjában az „I. táblázat 1. és 2. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 3. és
4. pontjában” szöveg,
g)
2. § (1) bekezdés b) pontjában az „I. táblázat 3. és 4. pontjában és az 5. pontjában” szövegrész helyébe
a „táblázat 5. pontjában” szöveg,
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h)

i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

2. § (1) bekezdés c) pontjában az „I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki
vezetőre, valamint a 6–16. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 6–13. pontjában az építtetőre, az építési
műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és a felelős műszaki vezetőjére” szöveg,
2. § (1) bekezdés d) pontjában a „II. táblázat 1–10. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 6–13. pontjában
a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire”
szöveg,
2. § (1) bekezdés e) pontjában az „I. táblázat 17–24. pontjában és II. táblázat 11–15.” szövegrész helyébe
a „táblázat 14–32.” szöveg,
2. § (3) bekezdésében az „I. táblázat 16. pontjában és a II. táblázat 10.” szövegrész helyébe a „táblázat 13.”
szöveg,
2/A. § (1) bekezdésében az „I. táblázat 7. pontja, valamint II. táblázat 8.” szövegrész helyébe a „táblázat 6.”
szöveg,
2/A. § (2) bekezdésében az „I. táblázat 5., 9., 13–14., 16. pontja, valamint II. táblázat 7–8., 10.” szövegrész
helyébe a „táblázat 5., 7., 10., 12–13.” szöveg,
2/A. § (3) bekezdésében az „I. táblázat 15. és 21. pontjában vagy a II. táblázat 9. vagy 13.” szövegrész helyébe
a „táblázat 8. és 26.” szöveg,
3. § (2) bekezdés b) pontjában az „az építési műszaki ellenőrrel, a kivitelezési tervek tervezőjével” szövegrész
helyébe az „az építési műszaki ellenőrrel, a tervezővel, a tervezői művezetővel” szöveg

lép.

4. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
8. §		
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet
a)
1. § (9) bekezdés a) pontjában a „hatósági ügyintézésük” szövegrész helyébe a „hatósági ügyintézésük és
az Étv. 33/A. §-a szerinti lakóépület építésének” szöveg,
b)
5. mellékletében a „köztisztviselőnként” szövegrészek helyébe a „köztisztviselőnként vagy
kormánytisztviselőnként” szöveg és az „építésügyi hatóság a köztisztviselőnek” szövegrész helyébe
az „építésügyi, építésfelügyeleti hatóság a köztisztviselőnek vagy a kormánytisztviselőnek a” szöveg
lép.

5. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. §-a
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Étv. 33/A. §-a szerinti lakóépület építése esetén – a számított építményérték mértékére való tekintet nélkül –
az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen fel kell tüntetni
a) az építtető nevét, megnevezését,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját,
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
d) az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését,
e) a tervezői művezető nevét, névjegyzéki jelölését.”
(2) Az R3. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tervezési szerződés tartalmazza
a) a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevékenység) pontos megnevezését,
b) a kivitelezési dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározását,
a kidolgozás részletezettségét, (részletrajzok, konszignációk, költségvetési kiírás szükséges körét),
c) a készítendő kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is történő átadási
kötelezettségét,
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d) a terv felülvizsgálatának, ellenőrzésének szabályait,
e) a szükségessé váló tervmódosítások szabályozását, valamint
f ) tervezői művezetési feladatellátás részletes feltételeit, ha a tervező ilyen feladatot lát el.”
Az R3. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szerződő tervező köteles az építtetőt tájékoztatni a szakági tervezési feladatokról. Amennyiben szakági
tervező bevonását a szerződő tervező javaslata ellenére az építtető nem veszi igénybe, úgy az ennek hiányából
fakadó jogosulatlan vagy szakszerűtlen tevékenységért a szerződő tervezőt nem terheli felelősség.”
Az R3. 12. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
[A vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:]
„o) az építési tevékenység megvalósítása során legalább a kivitelezési dokumentációban meghatározott, elvárt
műszaki teljesítménnyel rendelkező építési termék beépítése.”
Az R3. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó részére
a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül,
a szakmai szabályok betartása mellett
a) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött esetben,
b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó kivitelező
jóváhagyásával, felügyeletével.”
Az R3. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Építőipari kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel,
részszakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet, ha az építési
tevékenység építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött.”
Az R3. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető
a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,
b) az építmény tartószerkezeti, tűzvédelmi jellemzőinek megváltozását eredményező építési tevékenység, valamint
c) az építmény bontása, ha
ca) az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága
az 5,0 métert, vagy
cb) a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,0 métert.
(1a) Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység legalább a lakóépület
építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó
kivitelezési dokumentáció alapján végezhető.”
Az R3. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 22. § (1) és (1a) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.”
Az R3. 24/A. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az elektronikus építési napló készenlétét megszünteti
a) az építésügyi hatóság
aa) – az üzemeltető erre irányuló megkeresésével – ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatályossága
alatt nem nyitottak meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezték, vagy
ab) a használatbavételi engedélyhez előírt kikötés esetén, ha a teljesítés igazolás feltöltése megtörtént,
b) az építésfelügyeleti hatóság – kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint –
ba) az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, ha a készenlétbe
helyezést követő legfeljebb 180 napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg,
bb) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében az épület
elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően.
(7) Az elektronikus építési napló készenlétének megszüntetését követően az elektronikus építési naplóba
dokumentumok feltöltésére, e-főnapló megnyitására már nincs mód.”
Az R3. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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10. §		
Az R3. a következő 44. §-sal egészül ki:
„44. § Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm.
rendelettel megállapított 24/A. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakat a 2016. július 1-jét követően készenlétbe
helyezett elektronikus építési naplók tekintetében kell alkalmazni.”
11. §		
Az R3.
a)
13. § (2) bekezdésében a „vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező” szövegrész helyébe a „vállalkozó kivitelező”
szöveg,
b)
14. § nyitó szövegrészében az „engedélyhez” szövegrész helyébe az „engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a
szerinti egyszerű bejelentéshez” szöveg, a „fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője”
szövegrész helyébe a „fővállalkozó kivitelező” szöveg,
c)
16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a külön jogszabály szerint építési engedélyhez” szövegrész
helyébe az „az építési napló vezetéshez” szöveg,
d)
16. § (1) bekezdés d) pontjában a „műemlékvédelem” szövegrész helyébe a „műemléki védelem” szöveg,
e)
22. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „a (4) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (1a) és a (4) bekezdés”
szöveg,
f)
37. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „1. melléklet I. táblázat 16. pontjában vagy 1. melléklet
II. táblázat 10. pontjában” szövegrész helyébe az „1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában” szöveg,
lép.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10/A. alcíme a következő 11/B. §-sal
egészül ki:
„11/B. § (1) Az építési vagy bontási engedély iránti kérelemmel egy időben a nyilvántartott műemléki értéket,
műemléket érintően, műemlék telkén, műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi
területen az örökségvédelmi engedélyre irányuló kérelem is előterjeszthető.
(2) A kiemelt építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során, helyszíni szemle megtartása
mellett vizsgálja, hogy a tervezett építési tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
(3) A kiemelt építésügyi hatóság határozata tartalmazza a döntés módosításának, illetve az attól való eltérés
lehetőségének a részletes szabályait az (1) bekezdés szerinti kulturális örökség elemein a jogerős és végrehajtható
építési engedélytől, a hozzá tartozó jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki
dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során történő eltérés esetére.”
(2) Az R4. 17. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel mellékelni kell)
„a) a 8. melléklet III. részében meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-műszaki dokumentációt,”
(3) Az R4. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § (1) A tervezés elősegítése érdekében, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság
hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján
az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdése céljából
a) a telken építmény meglétére vagy hiányára,
b) a telken meglévő építmény jogszerűségére
hatósági bizonyítványt állít ki.
(2) A hatósági bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben
meghatározottakon túl tartalmazza
a) a kérelmező elérhetőségét,
b) az érintett telek címét, helyrajzi számát, és
c) az (1) bekezdés a) pontjára irányuló kérelem esetén az építmény meglétének vagy hiányának tényét.
(3) Ha a lakóépület bontása nem engedélyköteles, akkor a bontási tevékenység befejezését követő harminc napon
belül az épület bontásának megállapítására, tényére hatósági bizonyítványt kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell
a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 84. szám

6353

(4) Az R4. 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja
a) az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan tevékenységeket, valamint
b) azon építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységet,
amelyet a helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végeztek.”
(5) Az R4. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését
a) szúrópróbaszerűen a helyszínen,
b) a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési utasításban foglaltak szerint,
c) távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásban
végzi.
(1a) Az építésfelügyeleti hatóság az Épkiv.-ben meghatározott esetben az elektronikus építési napló készenlétét
megszünteti, ha az elektronikus építési napló tartalmára és vezetésére vonatkozó követelmények teljesülnek és
a helyszínen építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem tapasztalja. Az építésfelügyeleti hatóság szabálytalan
tevékenység esetén az elektronikus építési napló készenlétét nem szünteti meg, építésfelügyeleti hatósági
intézkedést tesz.”
(6) Az R4. 64. § (1) bekezdés f )–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a bekezdés a következő
i)–j) ponttal egészül ki:
[Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzésen a jegyzőkönyvében rögzíti:]
„f ) az építési műszaki ellenőr nevét, elérhetőségét, névjegyzéki számát,
g) a tervezői művezető nevét, elérhetőségét, névjegyzéki számát,
h) az építmény rendeltetését,
i) az ÉTDR ügy- és iratazonosítót,
j) az elektronikus építési napló azonosítószámát.”
(7) Az R4. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet és fényképfelvételt rögzíteni kell
a) az (1) bekezdés esetén az elektronikus építési naplóba az eseti bejegyzéssel egyidejűleg, de legkésőbb
az ellenőrzés napját követő munkanapon,
b) az 58. § (3) és (4) bekezdése esetén az OÉNY feltöltő felületén keresztül.”
(8) Az R4. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja
az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak
minősül
a) a jogszabállyal kötelezően előírt építtetői fedezetkezelő közreműködésének elmaradása,
b) az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás vezetésének hiánya,
c) ha az építőipari kivitelezési tevékenységet az Épkiv. 22. §-a szerinti kivitelezési dokumentáció nélkül végzik,
d) ha az építési munkaterület átadására vagy építőipari kivitelezési tevékenység folytatására a telek, építmény vagy
építményrész tulajdonosának az Épkiv.-ben meghatározott nyilatkozata hiányában kerül sor,
e) ha az építési naplóban az eltakarásra kerülő épületszerkezetek ellenőrzésének dokumentálása elmarad.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szabálytalanság esetén az építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló
kormányrendelet szerinti építésfelügyeleti bírságot is kiszabhat.
(3) Az építésfelügyeleti hatóság ideiglenes intézkedésként az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását
az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján a helyszínen végzéssel megtiltja, ha
a) az építőipari kivitelezési tevékenység az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot
közvetlenül veszélyeztető módon folyik, vagy
b) az Épkiv. 24. §-ában meghatározott építési tevékenységet elektronikus építési napló hiányában végzik.
(4) Az építésfelügyeleti hatóság a jegyzőkönyv vagy a közbenső végzés egy példányát a helyszínen a kötelezett
vagy képviselője részére átadja – ha ez nem lehetséges – a kötelezettel egyéb módon közli. A (3) bekezdés a) pontja
szerinti esetben a jegyzőkönyvet és a közbenső végzést az elektronikus építési naplóba feltölti az eseti bejegyzéssel
egyidejűleg.
(5) Az építésfelügyeleti hatóság, ha az építési tevékenység végzését megtiltotta, az ellenőrzéstől számított nyolc
napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai alapján határozatban elrendeli a szabálytalan
állapot megszüntetését. A határozat a (2) bekezdés szerinti esetben fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet tovább folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet.
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Az e bekezdés szerinti kötelezés végrehajtásának teljesítését az építésfelügyeleti hatóság a helyszínen ellenőrzi és
dokumentálja.
(6) Az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőinek jogosultságát az OÉNY alkalmazásával ellenőrzi.
(7) Az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben bírságot kiszabó jogerős döntése ellen
újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.”
(9) Az R4. 67. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy)
„a) az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési tevékenységet az eljárásban záradékolt építészeti-műszaki
dokumentációtól eltérően – kivéve a 22. § (1) bekezdésében meghatározott eltérést – vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti
egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációjának
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott jellemzőitől eltérően,”
[(a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték.]
(10) Az R4. 67. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy)
„d) az építési tevékenységet az 58. § (4) bekezdés b) pontja szerint”
[(a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték.]
(11) Az R4. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
13. §		
Az R4.
1.
2. § (1) bekezdésében az „engedély, az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti” szövegrész helyébe
az „engedély iránti” szöveg,
2.
3. § (1) bekezdésében a „tudomásulvétel és az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti” szövegrész
helyébe a „tudomásulvétel iránti” szöveg és az „építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági” szövegrész
helyébe az „építésügyi hatósági” szöveg,
3.
3. § (2) bekezdésében az „építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági” szövegrész helyébe az „építésügyi
hatósági” szöveg,
4.
3. § (3) bekezdésében az „építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „építésügyi
hatóság” szöveg és az „építésügyi vagy építésfelügyeleti tudomásulvétel iránti” szövegrészek helyébe
az „építésügyi tudomásulvétel iránti” szöveg,
5.
3. § (4) bekezdésében az „építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „építésügyi
hatóság” szöveg,
6.
3. § (5) bekezdésében az „építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági” szövegrész helyébe az „építésügyi
hatósági” szöveg,
7.
3. § (6) bekezdésében az „építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságot” szövegrész helyébe az „építésügyi
hatóságot” szöveg,
8.
4. § (1) bekezdésében az „építésrendészeti és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi
eljárásában” szövegrész helyébe az „építésrendészeti eljárásában” szöveg,
9.
6. § (2) bekezdésében az „építésügyi és építésfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „építésügyi hatóság”
szöveg, az „építésügyi, építésfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „építésügyi hatóság” szöveg,
10.
6. § (3) bekezdésében az „építésügyi és építésfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „építésügyi hatóság”
szöveg,
11.
6. § (4) bekezdésében az „építésügyi, építésfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „építésügyi hatóság”
szöveg,
12.
9. § (2) bekezdés a) pontjában az „építésügyi hatósági engedély vagy az építésfelügyeleti hatósági
tudomásulvétel iránti kérelméhez” szövegrész helyébe az „építésügyi hatósági engedély iránti kérelméhez”
szöveg,
13.
10. § (3) bekezdésében az „építésügyi és építésfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „építésügyi
hatóság” szöveg,
14.
10. § (6) bekezdésében az „építésügyi hatóság és építésfelügyeleti hatóság az ÉTDR” szövegrész helyébe
az „építésügyi hatóság az ÉTDR” szöveg és az „engedélyezési, valamint tudomásulvételi eljárás következő”
szövegrész helyébe az „engedélyezési eljárás következő” szöveg,
15.
11/A. § (1) bekezdésében a „kijelölt építésügyi hatóság” szövegrész helyébe a „kijelölt építésügyi hatóság
(a továbbiakban: kiemelt építésügyi hatóság)” szöveg,
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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11/A. § (2) bekezdésében az „Az engedélyezési” szövegrész helyébe az „A kiemelt építésügyi hatóság
az engedélyezési” szöveg,
11/A. § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „A kiemelt” szöveg,
18. § (4) bekezdés a) pontjában a „felel meg,” szövegrész helyébe a „felel meg, vagy” szöveg,
42. § (1) bekezdésében a „hatóság – a bontás tudomásulvétele nélkül és a tudomásulvételtől eltérően végzett
jogszerűtlen bontási tevékenységek kivételével – az Étv.” szövegrész helyébe a „hatóság az Étv.” szöveg,
49. § (2) bekezdésében a „hatósággal” szövegrész helyébe a „hatósággal, amelyhez a 9. melléklet szerinti
kitöltött adatlapot mellékelni kell” szöveg,
58. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában a „napló vezetését” szövegrész helyébe a „napló meglétét,
vezetését” szöveg,
66. § (3) bekezdés a) pontjában az „által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma
valótlan” szövegrész helyébe az „a kivitelezési dokumentációt jogosulatlanul készítette” szöveg,
67. § (1) bekezdésében a „megkeresésére és bejelentés alapján” szövegrész helyébe a „megkeresésére” szöveg,
67. § (3) bekezdés a) pontjában az „engedély vagy tudomásulvétel” szövegrész helyébe az „engedély vagy
az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés” szöveg,
72. § (1) bekezdésében az „Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági” szövegrész helyébe az „Az építésügyi
hatósági” szöveg,
72. § (3) bekezdésében az „építésügyi és építésfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „építésügyi
hatóság” szöveg,
5. melléklet címében a „Szakhatósági dokumentációk” szövegrész helyébe a „Szakhatósági vagy szakkérdés
vizsgálatára alkalmas dokumentációk” szöveg,
5. melléklet II. rész címében a „megkereséséhez szükséges” szövegrész helyett a „megkéréséhez vagy
szakkérdéshez szükséges” szöveg,
5. melléklet III. rész címében a „megkereséséhez szükséges” szövegrész helyett a „megkéréséhez vagy
szakkérdéshez szükséges” szöveg,
5. melléklet V. rész címében a „megkereséséhez szükséges” szövegrész helyett a „megkéréséhez vagy
szakkérdéshez szükséges” szöveg,
6. mellékletében foglalt I. táblázat A:38 mezőjében a „területen vagy” szövegrész helyett a „területen,
műemlék történeti tájon vagy” szöveg,
6. mellékletében foglalt III. táblázat A:17 mezőjében a „szereplő műemléki jelentőségű területen,
világörökségi területen, nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén új épület” szövegrész helyébe
a „szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően, továbbá műemlék telkén, műemléki
jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi területen új épület” szöveg

lép.
14. §		
Hatályát veszti az R4.
a)
6. § (3) bekezdés a) pontja,
b)
17. § (4) bekezdés c) pontjában a „ , valamint” szövegrész,
c)
17. § (4) bekezdés d) pontja,
d)
18. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja,
e)
18. § (2) bekezdése,
f)
18. § (4) bekezdés b) pontja,
g)
19. § (6) bekezdés d) pontja,
h)
22. § (2) bekezdése,
i)
24. § (5) bekezdése,
j)
40. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja,
k)
40. § (3) bekezdés b) pontja,
l)
42. § (2) bekezdése,
m)
42. § (3) bekezdés b) pontja,
n)
46. § (3) bekezdése,
o)
58. § (2) bekezdés a) pontja,
p)
58. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja,
q)
46. alcíme,
r)
67. § (2) bekezdés c) pontja,
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s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

72. § (4) bekezdés a) pontjában a „műemléken, nyilvántartott műemléki értéken és más,” szövegrész,
72. § (4) bekezdés b) pontjában a „külön” szövegrész,
2. melléklete,
8. melléklet III. rész 5. pontja,
8. melléklet III. rész 6. pontjában az „és tudomásulvételi” szövegrész,
8. melléklet III. rész 6.2.3. alpontjában az „elbontása vagy nyilvántartott műemléki érték, műemlék”
szövegrész,
8. melléklet III. rész 6.2.4., 6.3. és 7.3. alpontja.

7. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása
15. §

(1) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 15. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően jogosultsággal végezhető]
„d) az egyszerű bejelentéshez szükséges kivitelezési dokumentáció”
(készítése.)
(2) Az R5. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tervezési programban – amelyet az építtető és tervező közösen készít elő – a tervezés tárgyától és
nagyságrendjétől függően ismertetni kell
a) tervezési feladat részletes leírását, az építési tevékenység megnevezését,
b) a tervezés előzményeit – előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatait,
c) az elvárt – az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb – követelményeket, beleértve az élettartalmi
igényeket,
d) az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok vagy azokkal
egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok körét,
e) a beruházás költségkeretét, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszerét, az építtető részéről
a költségkeret túllépés jóváhagyásának feltételeit, vagy költségkeret csökkentés esetén az elvárások, követelmények
módosítási szabályait,
f ) a helyszín bemutatását,
g) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,
h) az építményben üzemelendő technológiákat,
i) a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat,
j) a közmű és energia ellátási igényeket, módokat,
k) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,
l) műemlék és nyilvántartott műemléki érték esetén az értékleltár és az építéstörténeti tudományos dokumentáció
alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat,
m) a szükséges szakági tervezők, szakértők körét,
n) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait,
o) a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit.”

16. §		
Az R5.
a)
8. § (1) bekezdésében az „oklevél szakirányáról” szövegrész helyébe az „oklevél szakirányáról továbbá
az igazolt szakképzettség és a teljesített kreditszámok figyelembevételével a kérelmező számára adható
jogosultságról” szöveg,
b)
9. § (1) bekezdésében a „szintet és szakirányú felsőfokú szakképzettséget igazoló okirat” szövegrész helyébe
a „szint” szöveg,
c)
15. § (1) bekezdésében a „rendelkező végezhet” szövegrész helyébe a „rendelkező építészeti-műszaki tervező
végezhet” szöveg,
d)
15. § (2) bekezdésében a „feladata az” szövegrész helyébe a „feladata az Étv. és az” szöveg,
e)
17. § (1) bekezdés b) pontjában az „az elszámolás formáját, módját,” szövegrész helyébe az „az elszámolás és
a teljesítésigazolás formáját, módját,” szöveg,
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f)
g)

36. § (1) bekezdésében a „dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá” szövegrész helyébe a „dolgozza ki és
a miniszternek mutatja be” szöveg,
44. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában az „1. melléklet I. táblázat 16. pontjában” szövegrész helyébe
az „1. mellékletben foglalt táblázat 13. pontjában” szöveg

lép.

8. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „építési-műszaki
dokumentációban” szövegrész helyébe az „építészeti-műszaki dokumentációban” szöveg lép.

9. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők
és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. és 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

10. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az építtető és az építész tervező a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben rögzíti.
A tervezői művezető – a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint – az építési folyamatot a helyszínen legalább hat
alkalommal figyelemmel kíséri és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz.
(2) A tervezői művezető az épület megvalósulását követően az utolsó helyszíni művezetés alkalmával
az elektronikus építési naplóba eseti bejegyzést tesz a kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósulásról.
(3) A tervezői művezetés hat alkalomra szóló számított munkadíja – ide nem értve a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti,
a szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót – a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályban
meghatározott kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét meg nem haladó összeg.”
(2) Az R7. a következő 7. §-sal és 8. §-sal egészül ki:
„7. § Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5/A. §-ban foglalt rendelkezéseket a Módr. hatálybalépését
követően megtett bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységekre kell alkalmazni.
8. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A Módr.-rel megállapított 5/A. § (3) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
(3) Az R7. 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. és a 3. alcím, a 11. § f ) pontja, a 16. § g) pontja, valamint az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő
16. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez

Az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek
A

B

C

D

E

F

G

H

I

A bírság összegének meghatározása (az l/A. § szerinti számított építményérték a 3. és a 4. pontban 50 millió, az 5. pontban

1

a tervezőre vonatkozóan 5 millió, az 5–13. pontban 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsolódó jogsértő cselekmények
2

Építtető

Tervező

Tervezői művezető

Építési műszaki

Fővállalkozó

Megrendelő

Alvállalkozó

Felelős műszaki

ellenőr

kivitelező

vállalkozó kivitelező

kivitelező

vezető

100 000 Ft
3

Tervezői művezető közreműködésének mellőzése,
jogszabályban előírt kötelezettség esetén

+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
100 000 Ft

4

Építési műszaki ellenőr közreműködésének mellőzése,
jogszabályban előírt kötelezettség esetén

+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
500 000 Ft

5

6

7

9

összhangjának hiánya

Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési
dokumentáció nélkül

Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés

Az építési főnapló készenlétbe helyezésének vagy
megnyitásának a hiánya

Az építési alnapló készenlétbe helyezésének vagy
megnyitásának a hiánya

80 000 Ft

100 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

+ 0,003×SZÉ

+ 0,01×SZÉ

+ 0,003×SZÉ

+ 0,003×SZÉ

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

300 000 Ft

500 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

100 000 Ft

80 000 Ft

+ 0,003×SZÉ

+ 0,003×SZÉ

+ 0,005×SZÉ

+ 0,003×SZÉ

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

300 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

300 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

+ 0,003×SZÉ

+ 0,003×SZÉ

+ 0,005×SZÉ

+ 0,005×SZÉ

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

200 000 Ft

200 000 Ft

500 000 Ft

400 000 Ft

80 000 Ft

200 000 Ft

+ 0,003×SZÉ

+ 0,01×SZÉ

legfeljebb

legfeljebb

200 000 Ft

1 500 000 Ft
80 000 Ft

200 000 Ft

+ 0,003×SZÉ

+ 0,01×SZÉ

legfeljebb

legfeljebb

200 000 Ft

1 000 000 Ft
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8

Az engedélyezési dokumentáció és a kivitelezési dokumentáció

vezető nélkül, a jogszabályi kötelezettség fennállása esetén

80 000 Ft

80 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

+ 0,003×SZÉ

+ 0,003×SZÉ

+ 0,01×SZÉ

+ 0,005×SZÉ

+ 0,01×SZÉ

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

250 000 Ft

250 000 Ft

1 000 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

Építési szakmunka végeztetése vagy végzése a tevékenységre
11

előírt szakmai feltétel hiányában, foglalkoztatott személyenként
megállapítva
Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő

12

teljesítményű építési termékek vagy szerkezetek felhasználása,
beépítése

13

Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető
állapot előidézése

150 000 Ft

150 000 Ft

80 000 Ft

+ 0,004×SZÉ

+ 0,004×SZÉ

+ 0,003×SZÉ

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

500 000 Ft

400 000 Ft

200 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

+ 0,003×SZÉ

+ 0,003×SZÉ

+ 0,005×SZÉ

+ 0,005×SZÉ

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

200 000 Ft

200 000 Ft

500 000 Ft

800 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

400 000 Ft

500 000 Ft

+ 0,005×SZÉ

+ 0,005×SZÉ

+ 0,006×SZÉ

+ 0,015×SZÉ

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

legfeljebb

800 000 Ft

800 000 Ft

1 500 000 Ft

5 000 000 Ft
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10

Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki

Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező
14

foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha építtető a

100 000 Ft

150 000 Ft

foglalkoztató
Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező
15

foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha kivitelező a

150 000 Ft

100 000 Ft

foglalkoztató
16
17
18
19
20
21

Tervezői művezető nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal
Az építési műszaki ellenőr nem rendelkezik megfelelő

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

jogosultsággal
Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelezővel

100 000 Ft

vállalkozási jogviszony létesítése
Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki
vezető foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása
Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó
bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
A kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli
tervezési szerződés hiánya

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

60 000 Ft
150 000 Ft

150 000 Ft

22

Írásbeli tervezői művezetői szerződés hiánya

100 000 Ft

23

Írásbeli kivitelezési szerződés hiánya

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

24

kivitelezővel történt szerződés
Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli
szerződés hiánya, ha ez a kivitelező feladata

100 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

6359

25

A névjegyzéket vezető szervnek nem bejelentett vállalkozó

100 000 Ft

27
28

Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények

80 000 Ft

megsértése
Az építési napló bejegyzésére vonatkozó követelmények
megsértése

80 000 Ft

Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés esetén a tervezői

80 000 Ft

80 000 Ft

6360

26

80 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

művezető legalább hat alkalmának nem teljesítése
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)

29

Korm. rendelet 5. § (6) vagy (7) bekezdése szerinti tájékoztatás

50 000 Ft

elmulasztása
30

Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési
tevékenység megkezdése fedezetkezelői szerződés hiányában

500 000 Ft

Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás
esetén az alvállalkozó kivitelező a teljesítésének megkezdéséig
31

nem kapja meg a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől az

150 000 Ft

elektronikus alvállalkozói nyilvántartáshoz használatát biztosító
jelszót
Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás
32

esetén az alvállalkozó kivitelező - használatot biztosító jelszó
birtokában - nem rögzíti szerződésének adatait az elektronikus

80 000 Ft

alvállalkozói nyilvántartásban

”
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2. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:
(A
Sorszám

B
Az építésügyi és építésfelügyeleti

Megye

hatáskörben eljáró járási hivatal

C
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatal
illetékességi területéhez tartozó járások)

székhelye

„
8.

Hajdú-Bihar

8.1. Hajdúszoboszlói

Hajdúszoboszlói, Püspökladányi

8.2. Hajdúböszörményi

Hajdúböszörményi, Balmazújvárosi, Hajdúnánási

8.3. Berettyóújfalui

Berettyóújfalui
”

3. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
1. Az R3. 1. melléklet II. rész 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Műemlékvédelmi munkarész
1. Az örökségvédelmi hatóság által meghatározott esetekben és a régészeti örökség és a műemléki érték
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú alábbi részekkel:
1.1. az építéstörténeti tudományos dokumentáció aktualizálása;
1.2. ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás védett történeti kertre vagy műemlék telkén lévő védett kertre
is kiterjed, kerttörténeti tudományos dokumentáció;
1.3. épületkutatási terv vagy kutatási dokumentáció;
1.4. épületdiagnosztikai vizsgálatok és szakvélemények;
1.5. ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás restaurálási tevékenységet is tartalmaz, restaurálási terv vagy
dokumentáció.
2. Műemlékvédelmi kiviteli (részlet)tervek:
2.1. külső homlokzatok helyreállítási (részlet)tervei,
2.2. a belső falak és a mennyezetek, padlók, tetőzetek helyreállítási (részlet)tervei,
2.3. a kutatási dokumentációkon (a műemléki restaurátori vagy épületkutatási dokumentációkon és
az épületdiagnosztikai vizsgálatokon) alapuló, a történeti tartó- és épületszerkezetek, illetve más tartozékok és
alkotórészek helyreállítására (szükség esetén megerősítésére, pótlására, rekonstrukciójára vagy cseréjére) vonatkozó
(részlet)tervek, csomópontok, az épületdíszítés tervei, a nyílászárók (részlet)tervei a profilokkal,
2.4. színezési tervek, burkolatok (részlet)tervei (pl. kiosztás, felületképzés, kezelés),
2.5. kerttörténeti tudományos dokumentáción, régészeti módszerekkel történő kutatásról szóló kutatási
dokumentáción alapuló, a történeti kertépítészeti elemek és a növényzet helyreállítására (szükség esetén pótlására,
rekonstrukciójára vagy cseréjére) vonatkozó (részlet)tervek.”
2. Az R3. 1. melléklet II. része a következő 11–13. ponttal egészül ki:

„11. Konszignációk
12. Bontástechnológiai munkarész
A munkarész tartalmazza
12.1. a veszély elhárítását és bontás utáni állagvédelmet is megoldó tartószerkezeti műszaki leírást,
12.2. a bontástechnológiai műszaki leírást,
12.3. szükség szerint segédszerkezetek és állagmegóvó szerkezetek terveit.

13. Belsőépítészeti munkarész”
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4. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
Az R4. 5. melléklete a következő VII. résszel egészül ki:

„VII. A műemléki érték védelmével kapcsolatos szakhatósági állásfoglaláshoz vagy szakkérdések
vizsgálatához szükséges dokumentáció
1. Szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges dokumentáció műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti
tájon vagy világörökségi területen álló építmény esetén
1.1. az építészeti műszaki dokumentáció a közterületről feltáruló vagy madártávlati látványtervet, a meglévő
(a változtatás előtti) állapotra vonatkozó fotódokumentációt és az érintett műemléki terület fényképi ábrázolását is
tartalmazza;
1.2. a meglévő (a változtatás előtti) állapotra vonatkozó fotódokumentációt és az érintett műemléki területnek
fényképi ábrázolását tartalmazza;
1.3. fotódokumentáció is szükséges.
2. Szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció
2.1. Az építési engedélyezési eljáráshoz, örökségvédelmi engedéllyel egybefoglalt eljárásban a nyilvántartott
műemléki érték, műemlék bővítése vagy műemlék telkén létesítendő új építmény esetén, a beavatkozással
érintett részre vonatkozóan az építészeti műszaki dokumentációnak – a 8. melléklet III. rész 2–4. pontjában
meghatározottakon túl – alábbiakat kell tartalmaznia:
2.1.1. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)
Korm. rendelet 9. melléklet II. rész A. pontjában meghatározott állapotdokumentációt,
2.1.2. a nyilvántartott műemléki érték, műemlék vagy műemlék telkén új építmény építése esetén külön
jogszabályban meghatározott tartalmú építéstörténeti tudományos dokumentációt,
2.1.3. a védett építmény bővítése esetén amennyiben tetőszerkezetének megerősítése, terhének növekedésével
járó átalakítása esetén az elemek teljes vagy részleges cseréjének, megerősítésének rajzi mellékleteken történő
tételes feltüntetését, amennyiben az építmény fa- és faalapú anyagokat is tartalmaz faanyagvédelmi szakvéleményt.
2.2. A fennmaradási engedélyezési eljáráshoz a nyilvántartott műemléki érték, a műemlék vagy a műemlék
telkén álló építmény esetében az építészeti műszaki dokumentációnak – a 8. melléklet III. rész 7. pontjában
meghatározottakon túl – fotódokumentációt is tartalmaznia kell.
2.3. A bontási engedélyezési eljáráshoz nyilvántartott műemléki érték, műemlék részleges bontása vagy műemlék
telkén álló építmény bontása esetén az építészeti műszaki dokumentációnak a beavatkozással érintett részre
vonatkozóan – a 8. melléklet III. rész 6. pontjában meghatározottakon túl – alábbiakat kell tartalmaznia:
2.3.1. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)
Korm. rendelet 9. melléklet II. rész A. pontjában meghatározott állapotdokumentációt,
2.3.2. nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetén a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 9. melléklet II. rész D. pontjában meghatározott
építéstörténeti tudományos dokumentációt,
2.3.3. nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetén a tartószerkezeti szakértői vagy amennyiben releváns egyéb
épületdiagnosztikai szakvéleményt.”

5. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
1. Az R6. 1. melléklet A) pontja a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység”
2. Az R6. 2. melléklet A) pontja a következő 18. ponttal egészül ki:
„18. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység”
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6. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
I.		 Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció munkarészei:
1.
Aláírólap tervjegyzékkel
2.
Helyszínrajz
3.
Kitűzési helyszínrajz
4.
Utcakép
5.
Eltérő szintek alaprajzai
6.
Metszetek
7.
Homlokzatok
8.
Tartószerkezeti tervek
9.
Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve
10.
Műszaki leírás
11.
Tervezői költségvetési kiírás
II.		 Az I. rész szerinti munkarészek elkészítéséhez az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet keretei
között a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció egyes munkarészeinek
kidolgozottságára a Magyar Építész Kamara, illetve az I. rész 8. és 9. pontja tekintetében a Magyar Mérnöki Kamara
által kidolgozott szakmai követelményeket megállapító, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara
együttes szabályzatát kell figyelembe venni, amelyet a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara
honlapján közzétesz.”

6364

V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 17/2016. (VI. 13.) MvM rendelete
az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet,
valamint a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet
módosításáról
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pont 7. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.)
KIM rendelet módosítása
1. §		
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet 4. § j) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„j) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2015. évre történő
megállapításáról szóló, 2015. szeptember 17-i 2015/1711 bizottsági (EU) rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosítása
2. §		
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 17/2016. (VI. 13.) MvM rendelethez
1. Az R. 2. melléklet „59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet” megnevezésű csoportja az „593
Lakásszövetkezet” alcsoportot követően a következő alcsoporttal egészül ki:
„595 Nemzeti otthonteremtési közösség”
2. Hatályát veszti az R. 2. melléklet „38 Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek” megnevezésű csoport
„383 Állami felsőoktatási intézmény által fenntartott közoktatási, köznevelési intézmény” alcsoportja.
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Az emberi erőforrások miniszterének 11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. §-a a következő (1a)–(1m) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) Az 1. melléklet tartalmazza az általános iskola 1–4. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1b) A 2. melléklet tartalmazza az általános iskola 5–8. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1c) A 3. melléklet tartalmazza a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1d) A 4. melléklet tartalmazza a gimnáziumok 7–12. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1e) Az 5. melléklet tartalmazza a gimnáziumok 5–12. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1f ) A 6. melléklet tartalmazza a szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1g) A 7. melléklet tartalmazza az egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra vagy egyes sajátos
köznevelési feladat teljesítéséhez kiadott kerettanterveket.
(1h) A 8. melléklet tartalmazza a szakiskolák számára kiadott kerettantervet.
(1i) A 9. melléklet tartalmazza a Köznevelési Hídprogramok kerettanterveit.
(1j) A 10. melléklet tartalmazza a nemzetiségi nevelés-oktatás kerettanterveit.
(1k) A 11. melléklet tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára
kiadott kerettanterveket.
(1l) A 12. melléklet tartalmazza a felnőttoktatás számára kiadott kerettanterveket.
(1m) A 13. melléklet tartalmazza a szakiskolát végzettek középiskolája számára kiadott kerettantervet.”
2. §		
A Rendelet 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelethez

1. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
A Rendelet 7. melléklete a következő 7.31. ponttal egészül ki:
„7.31. Az iskolai labdarúgás kerettanterve a köznevelés
1–4., 5–8. és 9–12. évfolyamai számára

1–4. ÉVFOLYAM
Célok, feladatok
Az iskolai labdarúgás legfőbb célja, hogy a játékon keresztül minél több gyermek és fiatal (fiú és
lány egyaránt) fedezhesse fel a labdarúgás élményét. A pozitív hatások eredményeképpen pedig
rendszeresen jelenjen meg a szabadidős tevékenységek között is. Az iskolai labdarúgás oktatási
szemlélete a játékosságra és a játéktevékenységre épít, amelynek egyszerűnek, izgalmasnak és
örömtelinek kell lennie. A játéktevékenység a legfőbb motiváció a tanulók számára, amely
segítségével autentikus körülmények között kezdődik meg a sportág alapjainak elsajátítása. A
legtöbb gyermek számára a labdarúgás egyet jelent a szórakozással, a társas együttlét és az
önkifejezés fő formájával. Mindezeken túl a labdarúgó játékokban megjelenő, egyéni és társas
problémamegoldást kívánó helyzetek a motoros szférán túl kiválóan fejlesztik a szociális és
kognitív képességeket.
Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek
kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak elsajátítása a
legfontosabb cél. Ebből fakadóan az alapkészségek mozgásmintáinak megszilárdulása, magabiztos
végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben az időszakban, melyek a hatékony és gyors
mozgástanulás, továbbá a bonyolultabb sportági mozgások az iskolai labdarúgás alapfeltételeiként
jelentkeznek. A labdarúgó tevékenységek során a természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások
mellett hangsúlyosan fejlődnek a manipulatív mozgások. A labda rúgása, megállítása, görgetése,
dobása, elkapása és különböző testrészekkel történő kezelése a labdarúgó játékok sajátos
készségcsoportját képezik, amely hozzájárul a szem-kéz és szem-láb koordináció fejlődéséhez.
A gyakorlás során mindkét láb ügyességét szimmetrikusan szükséges fejleszteni, és lehetőség
szerint a test minden részének (fej, vállak, comb, kéz, láb) be kell kapcsolódnia a feladatokba. A
labdakontroll fejlesztése során törekedni kell arra, hogy a vizuális információfeldolgozás a
végrehajtások mentén egyre hatékonyabbá váljon, párhuzamosan a rúgások és a lábfej részeinek
tudatos használatával. Az egyéni szerepjátékok, illetve a különböző szabályjátékok alkalmazása jól
tudatosítható környezetet teremt a kreativitás, felfedezéses mozgástanulás és az ezeket kísérő
önálló, alkotó gondolkodás fejlesztéséhez. A játékos feladatok, játékok során fontos, hogy a tanulók
formájú,
anyagú
labdával,
eszközzel
szerezzenek
minél
változatosabb
méretű,
mozgástapasztalatot.
Az iskolai labdarúgás oktatási szemlélete szerint fontos, hogy minden tanulónak azonos
mennyiségű idő álljon a rendelkezésre a tanulás során, emellett, minden tanuló minden helyzetben
(például különböző posztokon) rendszeresen, többször kipróbálhassa magát. Az iskolai labdarúgás
hangsúlyos tevékenységét a fesztiválok jelentik, amelyek rendszeresen visszatérő, kontrollált
versenyszituációkra építő, közösségfejlesztő funkciója kiemelkedő. A fesztiválok során olyan
élményszerű, több állomáson egy időben zajló gyakorláson, játékos feladatokon, játékokon
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vesznek részt a tanulók, amelyek változatos és motivált tanulási környezetet teremtenek minden
résztvevő tanuló számára.
Az 1–4. osztály tantervében az alapvető természetes mozgáskészségek fejlesztése és alkalmazása
hatja át a tematikai egységeket. A testtel- és a térrel kapcsolatos érzékelési funkciók fejlődése egyre
tudatosabbá, célorientáltabbá teszi az egyes mozgások végrehajtását, amelyek segítségével a
labdával történő manipulatív tevékenységek hatékonyabban végezhetők. Az egyéni labdás
koordinációfejlesztés rendkívül hangsúlyos ebben az életszakaszban, amely során kialakul a
biztonságos láb-labda kapcsolat. A kooperatív jellegű együttműködést igénylő játékok és feladatok
megteremtik a motoros és pszichés alapját a későbbi, időkényszer alatti, versenyjellegű
tevékenységeknek.
A foglalkozások során külön kiemelt fejlesztési területet jelentenek a kisjátékok, a kreatív játékok és
a mérkőzésjátékok. A kisjátékokban megvalósuló alkalmazó gyakorlás feladathelyzeteket teremtve,
változatos térbeli, létszámbeli, szabálybeli és létszámmal zajló játékokban fejti ki pótolhatatlan
fejlesztő hatásait. A szabályozott feltételek mellett sokszoros mozgástanulási lehetőség alakul ki
minden tanuló számára. A kreatív játékok a labdarúgó tevékenység által közvetíthető ismeretekhez
és személyiségfejlesztéshez kapcsolódóan fejtenek ki jelentős hatást. A kreatív játékok kedvező
feltételeket teremtenek a közösségfejlesztéshez és az egyéni, önálló alkotó gondolkodás
formálódásához. Végül a mérkőzésjátékok az életkori sajátosságokhoz illeszkedő létszámmal,
célfelületekkel és szabályrendszerrel kontrollált versenyszituációkba ágyazva teszik teljessé a
fejlesztő hatásrendszert.
A fenti alapelvek és fejlesztési feladatok megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy a tanulási
folyamat egészét át kell hatnia a sikerességnek, az élményszerzésnek, a kihívást jelentő, örömteli
mozgásos tevékenységeknek, amelyek a játékosság módszerével együtt formálják a testneveléshez
és a labdarúgáshoz fűződő pozitív attitűdbázist. A kerettanterv minden tanuló számára heti két
órában biztosítani kívánja a hatékony és eredményes labdarúgás-tanulást.

1–2. ÉVFOLYAM
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

1. TESTTUDAT ÉS TÉRBELI TUDATOSSÁG

Órakeret
24 óra

A mozgásfejlődés során kialakult természetes mozgáskészségek elemi szintű
alkalmazása térben. Alapvető ismeretek a testtel és a téri irányokkal
kapcsolatban.
A mozgáskoordináció részeként a test- és térérzékelés javulása, az izomtudat
tudatosodása, finomodása. A természetes mozgások alapvető mozgásmintáinak
megismerése, melyek biztosítják a későbbi sport-specifikus készségek alapjait.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

1.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Testtudatfejlesztő mozgásos feladatok, játékok
Természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásformák végrehajtása és
koordinációs fejlesztési céllal végzett játékos feladatok, szerep- és
szabályjátékok:
- járások, futások, oldalazások lassú, közepes, gyors tempóban;
- szökkenések, szökdelések és ugrások azonos szintről azonos szintre;
- irányváltoztatások, menekülés és üldözés egyszerű fogójátékokban,

Kapcsolódási
pontok
Matematika:
számolás, térbeli
tájékozódás,
összehasonlítások
Környezetismeret:
testünk,

6368

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 84. szám

szlalompályán;
- gördülések, gurulások, esések egyszerű feladatai.
Térbeli tudatosságfejlesztő mozgásos feladatok, játékok
Természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásformák végrehajtása és
térérzékelést fejlesztő céllal végzett játékos feladatok, területváltó, területre
irányuló, valamint a helyezkedést előkészítő játékok:
- helyben, a saját térben, haladással az általános térben;
- különböző irányokba;
- különböző
útvonalakon
(egyenes
vonalon,
cikkcakkban,
hullámvonalon, egyéb útvonalakon);
- különböző sebességtartományokban;
- állandó vagy fokozatosan változó sebességgel.
A vizuális ingerek és a mozgás összehangolásának játékos feladatai, játékai.

életműködéseink,
tájékozódás
Vizuális kultúra:
tárgy és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció

1.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az alkalmazott természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásformák
elnevezései, a tanórák alapvető szabályai, szokások, a mozgásvégrehajtások
tanulási szempontjainak megismerése, eszközelnevezések.
A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben, mozgásirány, a
mozgás végrehajtásának útvonala.
Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség, erőkifejtés fogalmak
ismerete.
Taktikai ismeretek
Labda nélküli egyéni taktikai elemek:
- a labda megszerzésére és megkapására irányuló cselekvések
támadásban és védekezésben;
- védekező és támadó lábmunka;
- meneküléshez és üldözéshez kapcsolódó tudatosság (elszakadás,
irány- és ritmusváltoztatás a térben).
A mozgásműveltség elemeinek elsajátítása során a tanulóknak világos képet
kell kapniuk a pozitív testképről. Ennek mentén a tanulók megismerik az
önismeret, önreflexió fogalmát, továbbá képessé válnak saját testi határaik
megélésére, azon határok átlépésére, amelyek elősegítik az önértékelés,
önreflexió fejlődését.
Kulcsfogalmak/ Testtartás, testrészek, irányok, mozgásútvonal, sebesség, ütközések elkerülése,
fogalmak
cikkcakk vonal, hullámvonal, alacsony-magas súlyponti helyzet, alaphelyzet.
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelésifejlesztési céljai

2. EGYÉNI LABDÁS KOORDINÁCIÓFEJLESZTÉS

Órakeret
24 óra

A mozgásfejlődés során kialakult természetes manipulatív alapkészségek elemi
szintű alkalmazása. Tapasztalat a különböző labdák és eszközök fizikai
tulajdonságairól.
A természetes manipulatív alapkészségek végrehajtási mintáinak kialakítása és
formálása, kiemelten a szem-láb koordináció fejlesztésével. A láb és a labda
kapcsolatának
kialakítása,
a
labdaérzékelés
fejlesztése
vizuális
információfeldolgozás hatékonyságának növelésével.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
2.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
helyben, a saját térben különböző testrészekkel:
- rúgófelületek kialakítása lufi, hálós labda, labda segítségével;
- görgetések, húzások, tolások a lábfej különböző részeivel (talppal,
belsővel, belső csüddel, külsővel, külső csüddel, teljes csüddel);
- labdafeldobások, -elkapások, labdavezetések kézzel;
- általános ügyességfejlesztő gyakorlatok lufival, strandlabdával,
gumilabdával, röplabdával, könnyű futball labdával;
- emelgetés (ún. dekázás) lábbal és a test különböző részeivel kötetlen
pattanással, egy pattanásból;
- rúgómozdulatok (dekázás) hálós labdával;
- kreatív egyéni „trükközés” hálós labdával.
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
helyben, majd előkészítő mozgásokkal, rúgófallal és kapuval szemben:
- rúgások és labdaátvételek a lábfej különböző részeivel;
- célba rúgások;
- guruló labda megállítása talppal, belsővel;
- rúgások kézből, kisbójáról különböző távolságra és magasságra;
- rúgás feladatok kézből, pattanásból szabadon.
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
mozgással az általános térben:
- lassú sebességű labdavezetések köríven, majd álló akadályok között,
később fokozatosan gyorsabban mozgó társak között az ütközések
elkerülésével;
- labdavezetések és labdakontroll gyakorlatok a sebesség fokozatos
növelésével;
- labdavezetések sokféle mértani alakzatban;
- labdavezetések zenei ritmusra;
- labdavezetések önállóan alkotott útvonalakon (pl. számokon,
betűkön stb.);
- labdavezetések összekötve irány- és ritmusváltoztatással, egyszerű
elhúzós-eltolós cselekkel összekötve;
- cselezések álló akadályokkal szemben;
- árnyék- és tükörgyakorlatok labdával a társ(ak) követésével;
- rúgások nagy (2-5 m széles) célfelületekre célozva;
- egyéb labdaérzékelő gyakorlatok.
2.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete. A dobások és
rúgások, mint manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási
szempontjai. Térbeli és energiabefektetési ismeretek az eszközhasználat
relációjában. Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. A
játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat ismerete.
Taktikai ismeretek
Egyéni labdás taktikai elemek:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- célfelület elérésére, gólszerzésre irányuló tevékenység.

Kapcsolódási
pontok
Környezetismeret:
tájékozódási
alapismeretek;
testünk
Vizuális kultúra:
vizuális
kommunikáció
Technika:
anyagok és
alakításuk
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A testnevelés órákon a folyamatos gyakorlás eredményeként a tanulókban
tudatosul, hogy a rendszeres testmozgás, a mozgásos játékok befolyásolják
az aktuális játékkedvüket, mozgékonyságukat, aktivációs energiaszintjüket.
Kulcsfogalmak/ Az eszközök megnevezései, használati szabályai, rúgás, gurítás, dobás, elkapás,
fogalmak
labdavezetés, terelés, pattintás, labdaátvétel, rúgófelület, dekázás.
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

3. EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRSSAL, TÁRSAKKAL

Órakeret
24 óra

Előzetes tudás

Tapasztalat a páros és csoportos mozgásos tevékenységekkel, játékokkal
kapcsolatban. Életkornak megfelelő társas felelősségtudat.

A tematikai
egység
nevelésifejlesztési céljai

A labdarúgáshoz szükséges alapvető társas magatartásformák megértése, a
közös játék alapélményének megteremtése. A kooperatív viselkedésformák
alapjainak elsajátítása. A támadó-védő szerepek előkészítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

3.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és
játékok helyben és haladással, kézzel:
- egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és testen;
- labdaterelések, gurítások és dobások: különböző technikával, kiinduló
helyzetekből;
- többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labda használata;
- guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök
elkapása helyben, majd haladással;
- alsó, felső, mellső dobások és elkapások.
Páros és csoportos rúgások, labdaátvételek, játékos passzgyakorlatok és
játékok lábbal és egyéb testrészekkel:
- álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon,
társhoz, célra;
- guruló labda megállítása helyben, majd lassú mozgásból talppal,
belsővel;
- kényszerítő átadások előkészítése;
- passzgyakorlatok
különböző
változatos
alakzatokban
(pl.
háromszögben, négyzetben, rombuszban);
- passzgyakorlatok párban nagyméretű célfelületre történő gólszerzési
lehetőséggel.
Páros és csoportos kooperatív jellegű játékos mozgásos feladatok, valamint
játékok eszköz nélkül és különböző eszközökkel.
Alapszerelés szemből, lövés és passz akadályozásának feladatai.
3.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Társas taktikai elemek:
- támadásban 2:0 ellen helycserék, mögé kerülések;
- támadásban 3:0 elleni helyezkedés alakzat tartásával (háromszög) és
alakzat bontásával (helycserék, mögé kerülések, forgások);
- támadó-védő szerepek alapfeladatai.
Az életkori sajátosságokból fakadóan a tanulók valódi csoporthoz való
tartozásának élménye még nem jellemző. Ezért a testnevelésóra keretei között

Kapcsolódási
pontok
Matematika:
műveletek
értelmezése;
geometria, mérés,
testek
Vizuális kultúra:
vizuális
kommunikáció,
látványok
megfigyelése
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a tanulókban tudatosított, közösen – osztályban, csoportban – megélt pozitív
élmények adják a csoporthoz tartozás élményének alapját. Ennek eredménye a
fokozódó kooperatív magatartás kialakulása.
Kulcsfogalmak/ Vezető, követő, menekülő, üldöző, támadó, védő, fedezés, zavarás, ütközés,
fogalmak
párharc, együttműködés.
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

4. KISJÁTÉKOK

Órakeret
28 óra

Előzetes tudás

Alapszinten ismeri, és végre tudja hajtani az alapvető manipulatív
eszközhasználati formákat: gurítás, dobás, rúgás, labdavezetés, elkapás.
Játéktapasztalata van a labdával.

A tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

Az alapvető technikai elemek játékhelyzetben történő gyakorlása, és ennek
részeként az elemi szintű taktikai feladatok megoldása. Az összjáték
lehetőségének, szerepének felismerése a játékhelyzetekben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

4.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
1:1 elleni játékok;
2:1 elleni játékok;
2:2 elleni játékok;
3:1 elleni játékok:
- félig aktív vagy aktív védővel szemben, nagyméretű célfelületekre történő
gólszerzési lehetőséggel;
- labdabirtoklás félig aktív vagy aktív védővel szemben rögzített célfelület (pl.
kapu, vonal) nélkül;
- aktív védővel szemben, célfelülettel (pl. kapu(k)ra, vonalra);
- többkapus játékok különböző formájú és méretű területeken;
4:1 elleni cicajátékok négyzet és téglalap alapú területen.
4.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szélesség és mélység megértése. A helyezkedés és a labdacentrikus védekezés
alapjainak megértése. Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas
szabályok megsértésének észlelése és jelzése, alkalmazkodás az irányításhoz. A
sportszerűség fogalmának megértése.
Taktikai ismeretek:
Az 1:1 elleni játékban az alábbi játékhelyzetek megoldása:
- a támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése, gólszerzés;
- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének, a gólszerzésnek
megakadályozása.
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1 elleni játékokban az alábbi játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére, megtartására,
birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy helyezkedés a labda
és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló törekvés és az
ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a támadó és a célfelület közé
történő helyezkedés).
A kisjátékok során a tanulók számára örömet, jó érzést okozó feladatok sokszori,
sikeres végrehajtása adja az alapját, hogy megtapasztalják és átéljék a játékhelyzetek
és feladatok után a játék és az élmény kapcsolatát, a kellemes érzéseik okait.

Matematika:
számolás, térbeli
tájékozódás,
összehasonlítások
Környezetismeret:
tájékozódás
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Játékfeladat, játékszabály, helyezkedés, labdabirtoklás, védekezés, támadás,
sportszerűség, győztes, vesztes, gólszerzés, gólszerzés megakadályozása,
összjáték.

5. KREATÍV JÁTÉKOK

Órakeret
16 óra

Előzetes tudás

A tanulóknak tapasztalata van az önálló, fantáziára építő játékok kitalálásában, a
játékfeladatok megbeszélésében, meghatározásában.

A tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

A kreatív játékok alkalmazásával a tanulók előzetes mozgás- és
játéktapasztalataira építve az önálló alkotó gondolkodás fejlesztése.
Tapasztalatszerzés a játékszabályok, megkötések, illetve a játéktevékenység
egyes elemeinek megalkotásában.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

5.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fogók közbeni szerepek szabad megválasztása.
A játékok történeti, képzeleti kereteinek meghatározása.
Előre meghatározott futó- vagy fogójátékok egy-egy szabályának
módosításai (ház, megfogás, szabadítás, létszám, eszköz, terület stb.).
Kisjátékok
és
mérkőzésjátékok
módosítása
egy
szempont
figyelembevételével:
- labdák száma;
- a pont (gól)szerzés lehetősége;
- a játéktéren való haladás;
- célfelület helye, mérete, száma;
- területkorlátozások.
5.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A játékok módosítási lehetőségeinek elnevezései, a játékok megnevezései, a
játékszabályok megismerése és alkalmazása.
Taktikai ismeretek:
A kreatív játékokban az 1:1 elleni játékhelyzetek megoldása:
- támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése, gólszerzés;
- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének, a
gólszerzésnek a megakadályozása.
A kreatív játékokban az alábbi játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a támadó
és a célfelület közé történő helyezkedés).
Ebben az életkorban a problémamegoldás korlátozott és leszűkített, ezért a
tanulók egy probléma megoldása során nem képesek több szempontból
vizsgálni a szituációt. Ennek eredménye a helytelen vagy sikertelen
végrehajtás lehet. A fejlesztés során a testnevelés órai helyzetekben a
tanulók egy-két szempont figyelembevételével képessé válnak a feladatok
megoldására.

Kapcsolódási
pontok
Matematika:
számolás, térbeli
tájékozódás,
összehasonlítások
Vizuális kultúra:
vizuális
kommunikáció,
közvetlen
tapasztalás útján
szerzett élmények
feldolgozása,
látványok
megfigyelése, tárgyés környezetkultúra
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Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Játékfeladat, játékmegkötés, szabályalakítás, játékösszetevők, önálló alkotás,
ötletes megoldás.

6. MÉRKŐZÉSJÁTÉKOK

Órakeret
28 óra

A mérkőzésjátékok alapszabályainak megismeréséhez szükséges alapvető
ismeretek, illetve a játékhoz szükséges alapmozgások elemi szintű
végrehajtása (futás, irányváltoztatás, rúgás és labdaátvétel).
A tematikai
A játékot alkotó mozgások és mozdulatok alkalmazásával kapcsolatos első
tapasztalatok megszerzése. A játékélmény megtapasztalása és a
egység
tevékenységorientált, kontrollált versenyjátékok elfogadásán, megértésén és
nevelésifejlesztési céljai alkalmazásán keresztül a játékhoz kapcsolódó érzelmi kötődés kialakulása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika:
6.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
számolás, térbeli
3:3 elleni, kapus nélküli, kontrollált versenyjellegű mérkőzésjátékok:
- különböző, könnyítést és sikerélményt célzó megkötések, tájékozódás,
összehasonlítások
szabálymódosítások;
- játéktér mérete, formája;
Vizuális kultúra: vizuális
- kapuk száma, szöge, mérete, elhelyezése;
kommunikáció
- gólszerzés módja;
- eredményszámítás megléte (van vagy nincs);
- eredményszámítás módja.
Előzetes tudás

6.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Mérkőzésjátékokban az alábbi játékhelyzetek megoldása:
- a támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése,
gólszerzés;
- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének, a
gólszerzésnek a megakadályozása;
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés).
Az önálló feladatmegoldás, a kompetenciatudat teljes megélése
érdekében a csökkentett versenyhelyzetek és a tanuló önmagához mért
fejlődésének hangsúlyozása történik. Ez által serkenthető a kooperatív
magatartás kialakulása, amelynek következtében fokozatosan létrejön a
társakkal és a pedagógussal való együttműködés.
Játékfeladat, játékszabály, helyezkedés, labdatartás, üres terület, védekezés,
Kulcsfogalmak/ támadás, összjáték, egyszerű technikai elemek és szabályok, együttműködés
fogalmak
csapaton belül, sportszerűség, győztes, vesztes, megegyezés, különbözőség,
másság, elfogadás, szabályszegés, szabálykövetés.
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A fejlesztés várt eredményei a kétévfolyamos ciklus végén
Testtudat és térbeli tudatosság
A tanuló váljon képessé a természetes hely- és helyzetváltoztató
mozgásformák végrehajtására, területváltó, területre irányuló, valamint a
helyezkedést előkészítő játékokban, feladatokban. Képes a térben alacsony
és közepes sebesség mellett, változó körülmények között biztonságosan
haladni. Tudatosan alkalmazzon elszakadásra irányuló cseleket, mozgásokat.
Egyéni labdás koordinációfejlesztés
A tanuló váljon képessé az előzetes mozgástapasztalatához viszonyítva a
labda folyamatos kontrollálására állandó körülmények között, valamint a
lábfej különböző részeivel történő labdakezelésre. Ismerje a labdavezetés,
labdaátvétel és a rúgás vezető műveleteit, tanulási szempontjait.
Együttműködés a társsal, társakkal
A tanuló váljon képessé együttműködni egy vagy két társával a játék közben.
Ismerje a támadó és védő alapvető feladatait különböző játékokban,
játékhelyzetekben.
Kisjátékok
A tanuló ismerje a helyezkedés és a labdacentrikus védekezés alapjait.
Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a létszámazonos és létszámfölényes
helyzetek támadó és védő feladatairól, szerepeiről. Értse a sportszerűség
fogalmát, törekedjen alkalmazására.
Kreatív játékok
A tanuló váljon képessé, pedagógus segítsége mellett, a kisjátékok vagy a
mérkőzésjátékok szabályait egy szempont alapján módosítani,
megváltoztatni. Törekedjen a játékokhoz kapcsolódóan az egyéni
elképzelések, megoldások megfogalmazására.
Mérkőzésjátékok
A tanuló váljon képessé mérkőzés közben támadásban egyéni akciók
végigvitelére, gólszerzésre, védekezésben a gólveszély közvetlen
elhárítására. A tanuló törekedjen a labda azonnali visszaszerzésére
labdavesztés után. Fogadja el a kontrollált mérkőzésjátékokhoz kapcsolódó
szabályokat. Értse, hogy a mérkőzések során a tanulás és a játékélmény
hangsúlyos, és alapvetően nem a győzelem vagy a vereség ténye.
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3–4. ÉVFOLYAM
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

1. TESTTUDAT ÉS TÉRBELI TUDATOSSÁG

Órakeret
16 óra

A természetes mozgáskészségek egyszerű kombinációkban és játékokban
történő alkalmazása. A testrészek ismerete. Tapasztalat a tér, a test és a társak
mozgásának viszonylatában, különböző sebességtartományokban.
A mozgáskoordináció részeként a test- és térérzékelés, a dinamikai
összetevőkkel kapcsolatos tudatosság javulása, az izomtudat finomodása. A
természetes mozgások alkalmazása, melyek biztosítják a későbbi sportspecifikus
készségek alapjait.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

1.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Testtudatfejlesztő mozgásos feladatok, játékok:
Természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásformák, valamint azok
egyszerű kombinációinak koordinációs fejlesztési céllal végzett játékos
feladatai, szabályjátékai:
- járások, futások, oldalazások váltakozó súlyponti helyzetben és
váltakozó sebességgel;
- szökkenések, szökdelések és ugrások váltakozó szinteken és
magasságban;
- irányváltoztatások, menekülés és üldözés komplex akadálypályákon
és összetett fogójátékokban;
- gördülések, gurulások, esések.
Térbeli tudatosságfejlesztő mozgásos feladatok, játékok:
Természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásformák végrehajtása és
térérzékelést fejlesztő céllal végzett játékos feladatok.
Területváltó, területre irányuló, valamint a helyezkedést oktató játékok:
- célfelület által meghatározott mozgással szélességben és
mélységben;
- különböző irány- és útvonal-kombinációkban;
- változó, váltakozó sebességtartományokban.
A vizuális és auditív ingerek és a mozgás összehangolásának játékos feladatai,
játékai.
Fokozódó nehézségű labdavezetéssel végzett térérzékelést fejlesztő
gyakorlatok.
1.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
- Az alkalmazott természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásformák
-

elnevezései, a tanórák alapvető szabályai, szokások, a mozgásvégrehajtások
tanulási szempontjainak megismerése, eszközelnevezések;
a térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben, mozgásirány, a
mozgás végrehajtásának útvonala;
az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség, erőkifejtés fogalmak
ismerete.

Matematika:
számolás, térbeli
tájékozódás,
összehasonlítások
Környezetismeret:
testünk,
életműködéseink,
tájékozódás
Vizuális kultúra:
tárgy és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció
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Taktikai ismeretek:
Labda nélküli egyéni taktikai elemek:
- a labda megszerzésére és megkapására irányuló cselekvések
támadásban és védekezésben;
- védekező és támadó lábmunka;
- meneküléshez és üldözéshez kapcsolódó tudatosság (elszakadás,
irány- és ritmusváltoztatás a térben).
Elfogadja a külső visszajelzés információit az önértékelés sérülése nélkül, és
képes a mozgásműveltség fejlesztése érdekében egyénre szabott, saját
célokat kitűzni, elérni és felismeri egyéni sajátosságait, erősségeit,
gyengeségeit.
Kulcsfogalmak/ Irányváltoztatások,
mozgásútvonal,
sebességváltoztatások,
fogalmak
elkerülése, súlyponti helyzetváltoztatások, alaphelyzet.
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

2. EGYÉNI LABDÁS KOORDINÁCIÓFEJLESZTÉS

ütközések

Órakeret
20 óra

A manipulatív alapkészségek gyakorlottsága, a dobások, elkapások, rúgások és
átvételek alapvető mozgásmintáinak ismerete. Tapasztalat a labdás
ügyességfejlesztő gyakorlatokról.
A természetes manipulatív alapkészségek végrehajtási mintáinak változó
A tematikai
körülmények közötti alkalmazása, kiemelten a szem-láb koordináció
egység
fejlesztésével. A láb és a labda kapcsolatának kialakítása fokozódó sebesség
nevelésimellett, a labdaérzékelés fejlesztése a vizuális információfeldolgozás
fejlesztési céljai
hatékonyságának növelésével.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
2.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Matematika:
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok számolás,
összehasonlítások
helyben, a saját térben különböző testrészekkel:
- rúgófelületek változatos használata lufi, hálós labda, labda
Környezetismeret:
segítségével;
- görgetések, húzások, tolások a lábfej különböző részeivel (talppal, tájékozódási
alapismeretek;
belsővel, belső csüddel, külsővel, külső csüddel, teljes csüddel);
testünk
- labdafeldobások, -elkapások, labdavezetések kézzel;
- általános ügyességfejlesztő gyakorlatok lufival, strandlabdával,
gumilabdával, röplabdával, könnyű futball labdával, futball labdával; Vizuális kultúra:
- emelgetés (ún. dekázás) lábbal és a test különböző részeivel egy vizuális
kommunikáció
pattanásból, változatos pattanási variációkkal, majd pattanás nélkül;
- rúgómozdulatok (dekázás) különböző ritmussal (erőadagolással)
Technika:
hálós labdával;
anyagok és
- kreatív egyéni „trükközés” hálós labdával.
alakításuk
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
előkészítő mozgásokkal rúgófallal és kapuval szemben:
- rúgások és labdaátvételek a lábfej különböző részeivel;
- célba rúgások;
- guruló labda megállítása talppal, belsővel;
- rúgások kézből célra;
- rúgás feladatok kézből, pattanásból szabadon.
Előzetes tudás
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Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
fokozódó sebességű mozgással az általános térben:
- közepes, majd nagysebességű labdavezetések köríven, majd álló
akadályok között, később fokozatosan gyorsabban mozgó társak
között az ütközések elkerülésével;
- labdavezetések és labdakontroll gyakorlatok a vizuális kontroll
csökkentésével;
- labdavezetések sokféle mértani alakzatban;
- labdavezetések zenei ritmusra;
- labdavezetések önállóan alkotott útvonalakon (pl. számokon,
betűkön stb.);
- labdavezetések összekötve irány- és ritmusváltoztatással, egyszerű
elhúzós-eltolós cselekkel összekötve;
- cselezések mozgó társsal szemben;
- árnyék- és tükörgyakorlatok labdával a társ(ak) követésével;
- rúgások nagy (2–5 m széles) célfelületekre célozva;
- egyéb labdaérzékelő gyakorlatok.
2.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A dobások és rúgások mint manipulatív alapmozgások vezető műveletei,
tanulási szempontjai. Térbeli és energiabefektetési ismeretek az
eszközhasználat
relációjában.
Az
eszközkezelés
lehetőségeinek
megkülönböztetése. A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti
eszközhasználat ismerete.
Taktikai ismeretek:
Egyéni labdás taktikai elemek:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- célfelület elérésére, gólszerzésre irányuló tevékenység.
A helyes technikai végrehajtásra való tudatos törekvés során kialakul a tanuló
akaratlagos figyelme saját testére, mozgására, amelynek eredményeként
képes pontosan és tantárgyi terminológia szerint megérteni, meghatározni,
tudatosítani a mozgás tanulása közbeni és általi testi érzéseket, érzeteket.
Kulcsfogalmak/ Az eszközök megnevezései, használati szabályai, rúgás, gurítás, dobás, elkapás,
fogalmak
labdavezetés, terelés, pattintás, labdaátvétel, labdavezetés.
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelésifejlesztési céljai

3. EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRSSAL, TÁRSAKKAL

Órakeret
24 óra

Páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
kézzel, lábbal és egyéb testrészekkel. A labda rúgásának és megállításának,
valamint a passzgyakorlatok tanulási szempontjainak, alkalmazásának
ismerete.
A labdarúgáshoz szükséges alapvető társas magatartásformák kialakítása, a
közös játék alapélményének további mélyítése. A kooperatív viselkedésformák,
a társas felelősség további formálása kontrollált versenyszituációkban is.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
3.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és
játékok helyben és haladással, kézzel:
- többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labda használata komplex
ügyességfejlesztéssel;
- guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök
elkapása helyben, majd haladással;
- alsó, felső, mellső dobások és elkapások fokozott erőkifejtéssel.
Páros és csoportos rúgások, labdaátvételek, játékos passzgyakorlatok és
játékok lábbal és egyéb testrészekkel:
- álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon,
társhoz, célra;
- guruló labda megállítása helyben, majd lassú mozgásból talppal,
belsővel;
- kényszerítő átadások előkészítése;
- passzgyakorlatok
különböző
változatos
alakzatokban
(pl.
háromszögben, négyzetben, rombuszban);
- passzgyakorlatok párban és hármasban nagyméretű célfelületre
történő gólszerzési lehetőséggel.
Páros és csoportos kooperatív vagy kompetitív jellegű játékos mozgásos
feladatok és játékok eszköz nélkül és különböző eszközökkel.
Alapszerelés szemből, lövés és passz akadályozásának feladatai.

Kapcsolódási
pontok
Matematika:
műveletek
értelmezése;
geometria, mérés,
testek
Vizuális kultúra:
vizuális
kommunikáció,
látványok
megfigyelése

3.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Társas taktikai elemek:
- támadásban 2:0 ellen helycserék, mögé kerülések;
- támadásban 3:0 elleni helyezkedés alakzat tartásával (háromszög) és
alakzat bontásával (helycserék, mögé kerülések, forgások);
- támadó-védő szerepek alapfeladatai.
A testnevelés órai szituációk lehetőséget biztosítanak annak megtanítására és
érzékeltetésére, hogy küzdeni akarás nélkül nem lehet érvényesülni sem a
sportban, sem az életben. Azt azonban fontos megértetni és megláttatni a
tanulókkal, hogy hol a határa az agressziónak. Mindez kiegészülve az
együttműködést igénylő feladatokkal, a tanulók különbséget tudnak tenni a
kompetitív és kooperatív viselkedés között.
Kulcsfogalmak/ Vezető, követő, menekülő, üldöző, támadó, védő, fedezés, zavarás, ütközés,
fogalmak
párharc, periférikus látás.
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelésifejlesztési céljai

4. KISJÁTÉKOK

Órakeret
32 óra

Alapszintű játéktapasztalata van az 1:1, 2:1, 2:2 és 3:1 elleni játékokban. Képes a
tanult technikai elemek – csökkenő hibaszázalék melletti – alkalmazására.
A kisjátékok alkalmazásával, játékhelyzetben, az alapvető és sportágspecifikus
technikai elemek gyakorlása és az egyre bonyolódó taktikai feladatok
megoldása. Az összjáték lehetőségének, szerepének felismerése, keresése a
játékhelyzetekben.
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények
4.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
1:1 elleni játékok;
2:1 elleni játékok;
2:2 elleni játékok;
3:1 elleni játékok;
3:2 elleni játékok;
4:1 elleni játékok;
4:2 elleni játékok;
4:3 elleni játékok;
- félig aktív, aktív védővel szemben, nagyméretű célfelületekre
történő gólszerzési lehetőséggel;
- labdabirtoklás félig aktív, aktív védővel szemben rögzített célfelület
(pl. kapu, vonal) nélkül (pl. cicajátékok);
- aktív védő(k)vel szemben célfelülettel [pl. kapu(k)ra, vonalra];
- kiegészítő faljátékosok bekapcsolásával;
- szélességben és mélységben osztott pályán (pl. sávok);
- többkapus játékok különböző formájú és méretű területeken.

Kapcsolódási
pontok
Matematika:
számolás, térbeli
tájékozódás,
összehasonlítások
Környezetismeret:
tájékozódás
Magyar nyelv- és
irodalom:
kommunikációs jelek
felismerése és
értelmezése

4.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szélesség és mélység megértése. A helyezkedés és a labdacentrikus
védekezés alapjainak megértése. Játékfeladatok, játékszabályok keretein
belüli cselekvés, a társas szabályok megsértésének észlelése és jelzése,
alkalmazkodás az irányításhoz. A sportszerűség fogalmának megértése.
Taktikai ismeretek:
Az 1:1 elleni játékban a játékhelyzetek megoldása:
- a támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése, gólszerzés;
- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének, a
gólszerzésnek megakadályozása.
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 4:2; 4:3 elleni játékokban a játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a támadó
és a célfelület közé történő helyezkedés).
Az alsó tagozatos testnevelés során a tanuló képes meghatározni saját
pillanatnyi aktivitási szintjét, és képes megállapítani, hogy az alacsonyabb-e
vagy magasabb-e a számára optimális állapotnál. Ennek megfelelően képes
azonosítani azt az aktivitási szintet, amely számára az általánosan jó
közérzetet, illetve a játékokban történő hatékony részvételt biztosítja.
Kulcsfogalmak/ Üres terület, megegyezés, szabadrúgás, döntéshelyzet, áttörés, pozíció,
fogalmak
visszazárás, elszakadás.

6380

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 84. szám

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

5. KREATÍV JÁTÉKOK

Órakeret
20 óra

A tanulóknak tapasztalatuk van az egyszerű szabályokon alapuló játékok egy
szempont szerinti változtatásában. Ismerik a szabályváltoztatás alapvető
lehetőségeit.
A tematikai
A kreatív játékok alkalmazásával a tanulók előzetes mozgás- és
egység
játéktapasztalataira építve továbbfejlődik az önálló-alkotó gondolkodás. A
nevelésijátékszabályok – megkötések, illetve a játéktevékenység egyes elemeinek
fejlesztési
megalkotása és módosítása – segítik a kooperatív, csoportos feladatok egyre
hatékonyabb megoldásait.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
5.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fogók közbeni szerepek szabad megválasztása.
Matematika:
Előre meghatározott futó- vagy fogójátékok egy-egy szabályának számolás, térbeli
tájékozódás,
módosításai (ház, megfogás, szabadítás, létszám, eszköz, terület stb.).
Kisjátékok
és
mérkőzésjátékok
módosítása
1-3
szempont összehasonlítások
figyelembevételével:
Vizuális kultúra:
- labdák száma, mérete, fajtája;
vizuális
- a pont (gól)szerzés lehetősége;
kommunikáció,
- a játéktéren való haladás;
közvetlen
- labdaszerzés módja;
tapasztalás útján
- játéktér formája;
szerzett élmények
- célfelület helye, mérete, formája, száma, szöge;
feldolgozása,
- labdabirtoklás módja (pl. érintésszám, érintőfelület, végtag);
látványok
- esélykiegyenlítő variációk (pl. joker játékos, átállás);
megfigyelése, tárgy- területi korlátozások;
és környezetkultúra,
- egyéb eszközök bekapcsolása.
kifejezés, alkotás
5.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A játékok módosítási lehetőségeinek elnevezései, a játékok megnevezései, a
játékszabályok alkalmazása, módosítási lehetőségei.
Előzetes tudás

Taktikai ismeretek:
A kreatív játékokban az 1:1 elleni játékhelyzetek megoldása:
- a támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése, gólszerzés;
- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének, a
gólszerzésnek megakadályozása.
A kreatív játékokban a játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a támadó
és a célfelület közé történő helyezkedés).
A változatos döntéshozatali szituációk eredményeként a tanulók
döntéshozó képessége javul. A testnevelés órai szituációkban a
döntéshozatalból fakadó helyzetek (vita, helyes megoldás, tervezés stb.)
kezelése és a döntés melletti érvelés is tudatosan fejlődik.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

Játékfeladat,
kreativitás.

játékmegkötés,

szabályalakítás,

módosítás,

6. MÉRKŐZÉSJÁTÉKOK

döntéshozatal,

Órakeret
32 óra

A 3:3 elleni mérkőzésjátékok alapszabályainak ismerete. A játékhoz szükséges
alapmozgások fokozatosan gyorsuló végrehajtása (futás, irányváltoztatás, rúgás
és labdaátvétel).
A játékot alkotó mozgások és mozdulatok alkalmazásával kapcsolatos
tapasztalatok gyarapodása. A kontrollált versenyjátékok elfogadásán,
megértésén és alkalmazásán keresztül a játékhoz kapcsolódó érzelmi kötődés
fenntartása a 4+1 elleni játék során is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

6.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
4+1 elleni kontrollált versenyjellegű mérkőzésjátékok:
- különböző, könnyítést és sikerélményt célzó, támadókra és védőkre
vonatkozó megkötések, szabálymódosítások;
- játéktér mérete, formája;
- területi korlátozások;
- kapuk száma, szöge, mérete, elhelyezése;
- gólszerzés módja;
- csere módja;
- esélykiegyenlítés módja;
- eredményszámítás megléte (van vagy nincs);
- eredményszámítás módja.
6.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

Kapcsolódási
pontok
Matematika:
számolás, térbeli
tájékozódás,
összehasonlítások
Vizuális kultúra:
vizuális
kommunikáció
Magyar nyelv- és
irodalom:
kommunikációs jelek
felismerése és
értelmezése

Taktikai ismeretek:
Mérkőzésjátékokban a játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására és a célfelület elérésére
irányuló tevékenység;
- védekezésben
nyomásgyakorlás a
labdás ellenfélre
és
labdaszerzésre irányuló tevékenység, helyezkedés a labda és a saját
kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a támadó
és a célfelület közé történő helyezkedés).
A testnevelés órai versengés és kooperációs szituációk tudatos megélése
eredményeként az adott versengő vagy együttműködő szituáció tudatos,
aktív végrehajtása során alakul ki az aktív, kereső magatartás a versengő és
kooperatív helyzetek keresésére, azok megoldására.
Játékfeladat, játékszabály, helyezkedés, labdatartás, üres terület, védekezés,
Kulcsfogalmak/ támadás, összjáték, egyszerű technikai elemek és szabályok, együttműködés
fogalmak
csapaton belül, sportszerűség, győztes, vesztes, megegyezés, különbözőség,
másság, elfogadás, szabályszegés, szabálykövetés.
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A fejlesztés várt eredményei a kétévfolyamos ciklus végén
Testtudat és térbeli tudatosság
A tanuló váljon képessé a természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásformák időkényszer alatti
végrehajtására különböző irány- és útvonal-kombinációkban. Képes a térben fokozódó sebesség
mellett, változó körülmények között biztonságosan haladni.
Egyéni labdás koordinációfejlesztés
A tanuló váljon képessé fokozódó sebesség mellett a labda folyamatos kontrollálására változó
körülmények között. Tudatosan alkalmazza a labdavezetés, labdaátvétel és a rúgás alaptechnikáit,
alkalmazkodva a különböző, taktikai jellegű játékhelyzetekhez.
Együttműködés a társsal, társakkal
A tanuló váljon képessé páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő passzgyakorlatok
pontosságra és sebességre törekvő végrehajtására. Legyen képes együttműködni egy vagy két
társával a labda birtoklása, a támadások vezetése és befejezése érdekében.
Kisjátékok
A tanuló ismerje és alkalmazza a helyezkedés és a labdacentrikus védekezés alapjait játékok közben.
Támadásban felismeri a kedvezőbb játékhelyzetben lévő társat, és törekszik megjátszására.
Védekezésben az ellenfél labdás játékosára nyomást gyakorol, emellett törekszik az elvesztett labda
azonnali visszaszerzésére.
Kreatív játékok
A tanuló váljon képessé pedagógus segítsége mellett a kisjátékok vagy a mérkőzésjátékok
szabályait 1-3 szempont alapján célszerűen módosítani, megváltoztatni.
Mérkőzésjátékok
A tanuló váljon képessé játék közben tudatosan a labda megszerzésére törekvő mozgásokat
végrehajtani, védekezésben tudatosan a labda és a saját kapuja közé helyezkedni. Képes tudatosan
úgy helyezkedni támadásban, hogy ha labdát kap, akkor közvetlenül gólt tudjon szerezni, miközben
folyamatosan igyekszik játékban maradni.
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5–8. ÉVFOLYAM
Ezeken az évfolyamokon a tanulók a mozgástanulás és gondolkodás magasabb szintjére lépnek. Az
iskolai labdarúgás szempontjából ez alapvetően a taktikai helyzetek bővülését, azok megoldását,
megismerését jelenti. Az iskolai labdarúgás 1–4. évfolyamain megismert technikai és alaptaktikai
elemek bonyolódása, összetettebbé válása figyelhető meg ebben a korosztályban. A játéktér
tudatos szélességi és mélységi kihasználása kiemelt taktikai lehetőség az élvezetes, játékközpontú
labdarúgás kialakítása szempontjából. Ezt célozva valósul meg 5. évfolyamtól az életkori
sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex, labdarúgás-specifikus készségés képességfejlesztés.
Az iskolai labdarúgás az alapfokú nevelés-oktatás ezen szakaszában az általános kerettantervben
megjelenő sportjátékokat, azon belül labdarúgást előkészítő, illetve labdarúgás-specifikus
tartalmakra épülve a labdarúgás sportág mélyebb, alaposabb elsajátítását teszi lehetővé. Bár a
kerettanterv 5–8. évfolyamaira vonatkozó alkalmazásához nem szükségszerű az 1–4. évfolyamaira
vonatkozó tematikai egységeinek ismerete, azonban ennek hiányában az 5–8. évfolyamokon
megjelenő tartalmak minél alaposabb elsajátítása érdekében fokozottabb előkészítés szükséges.
Ebben az esetben ajánlott, hogy az 5–6. évfolyamokon kerüljön beépítésre 14 olyan előkészítő óra,
amelyeket javasolt az 1–4. évfolyamokon megjelenő egyes alapvető tartalmak, így különösen a
„Testtudat és térbeli tudatosság”, valamint az „Együttműködés a társsal, társakkal” tematikai
egységek feldolgozására fordítani.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően tovább mélyülnek és bővülnek a sportolás, az aktív
pihenés alkalmazásához szükséges ismeretek és a mozgásos tevékenységek, valamint az ehhez
tartozó kompetenciák. Az iskolai labdarúgás nagyban hozzájárul a tanulók egész életen át tartó
tanulási kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez.
Az iskolai labdarúgás kerettantervben megjelenő mozgásos és elméleti tartalmak sikeres
változó
körülményekhez
kapcsolódó
felhasználása
érdekében
inkább
a
tanuló
alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége kerül fejlesztésre. A különböző
testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett a közös és az egyéni
érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit, pl.
ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés,
örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási divatok.
A labdarúgásra jellemző taktikai helyzetek megoldásához a sportági technikák hatékonyabb,
gyorsabb, pontosabb végrehajtása figyelhető meg. Ezzel párhuzamosan a kisjátékok során
megismert, külön-külön jelentkező taktikai-technikai tudás a mérkőzésjátékok és a kreatív játékok
során is érzékelhetően megjelenik. Ennek következtében megfigyelhető a támadó és a védő
csapatrészek közötti célirányos együttműködés, tudatos szerepvállalás.
A taktikai elemek bonyolultsága megköveteli a tanulóktól az egymás közti kommunikációt. A játék
sikerességéhez elkerülhetetlen a társakkal történő kapcsolatok kiépítése és működtetése. A
csapatsportok közösségformáló ereje a társak kisegítéséből és a társak helyzetbe hozásából fakad.
A társ megsegítése mind támadásban, mind védekezésben alkotja az iskolai labdarúgás taktikai
elemein keresztül a tanulók társas kapcsolatainak erősítését, színvonalának emelkedését.
A heti két órában megvalósuló az iskolai labdarúgás élményszerző és közösségteremtő erején
keresztül fejleszti a tanulók kompetenciáit, és felkészíti őket a társadalomban betöltendő
szerepükre, valamint megalapozza az egész életen át tartó, egészségtudatos magatartás
szemléletének kialakulását.
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5–6. ÉVFOLYAM

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
24 óra
Jártas a természetes manipulatív alapkészségek változó körülmények
közötti alkalmazásában. A labdakontroll hatékony megléte fokozódó
sebesség
mellett,
hatékony
vizuális
információfeldolgozással
Előzetes tudás
párhuzamosan. Alapszintű sportági labdás technikák elméleti és gyakorlati
ismerete, használata.
A labdarúgásban releváns alap manipulatív mozgáskészségekre építve
A tematikai egység
olyan sportágspecifikus mozgásminták, technikai elemek kialakítása,
nevelési-fejlesztési
amelyek a taktikai értelemben bonyolultabb játékhelyzetek megoldásához
céljai
szükségesek.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
1.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Matematika: számolás,
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok térbeli tájékozódás
helyben, a saját térben különböző testrészekkel:
- görgetések, húzások, tolások a lábfej különböző részeivel Természetismeret: izmok,
(talppal, belsővel, belső csüddel, külsővel, külső csüddel, teljes ízületek, anatómiai
ismeretek
csüddel);
- általános ügyességfejlesztő gyakorlatok lufival, strandlabdával,
gumilabdával, röplabdával, könnyű futball labdával, babzsákkal,
lábtoll-labdával;
- emelgetés (ún. dekázás) lábbal és a test különböző részeivel
pattanás nélkül vagy egy pattanásból;
- rúgómozdulatok különböző labdákkal és hálós labdával;
- kreatív egyéni „trükközés” különböző labdákkal és hálós labdával.
1. EGYÉNI LABDÁS KOORDINÁCIÓFEJLESZTÉS

Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
rúgófallal és kapuval szemben:
- rúgások és labdaátvételek a lábfej különböző részeivel;
- célba rúgások;
- guruló labda megállítása talppal, belsővel;
- guruló labda átvétele talppal, belsővel, majd abból ritmusváltás
és irányváltoztatás;
- különböző szögből és magasságból érkező labdák lekezelése,
átvétele különböző testrészekkel (csüd, belső, comb, mellkas,
stb.);
- rúgások kézből különböző távolságra és magasságra;
- rúgás feladatok kézből, pattanásból szabadon.
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
mozgással az általános térben:
- közepes és gyors sebességű labdavezetések akadályok között,
később fokozatosan gyorsabban mozgó társak között az
ütközések elkerülésével;
- labdavezetések akadályok között, váltakozó sebességgel, társak
által meghatározottan;
- labdavezetések és labdakontroll gyakorlatok közepes és gyors
sebességgel;
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labdavezetések és labdakontroll gyakorlatok váltakozó
sebességgel;
labdavezetések sokféle mértani alakzatban;
labdavezetések meghatározott útvonalakon és módon a
játéktéren;
labdavezetések önállóan alkotott útvonalakon a játéktér célzott
kihasználásával, és a célfelületek által meghatározottan;
labdavezetések összekötve irány- és ritmusváltoztatással;
cselezések álló akadályokkal és mozgásban lévő társakkal
szemben;
rúgások közepes méretű (2–3 m széles) célfelületekre célozva;
egyéb labdaérzékelő gyakorlatok.

1.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az eszközkezelés játék közbeni alkalmazásának, lehetőségeinek
megkülönböztetése. A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti,
taktikailag célszerű eszközhasználat ismerete.
Taktikai ismeretek:
Egyéni labdás taktikai elemek:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására,
birtoklására,
pontos
átadásra
irányuló
tevékenység;
- célfelület elérésére, gólszerzésre irányuló tevékenység.
A labdás koordinációfejlesztés, a helyes technikai végrehajtásra való
tudatos törekvés során kialakul a tanuló akaratlagos figyelme saját
testére, mozgására, amelynek eredményeként képes a labdarúgáshoz
tartozó terminológia szerint megérteni, meghatározni, tudatosítani a
mozgás tanulása közbeni és általi testi érzéseket, érzeteket.
Kulcsfogalmak/
Cselezés, célfelület, irányváltás, ritmusváltás, húzás, sarkazás, külső csüd.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
24 óra
A kooperatív viselkedésformák, a társas felelősség megléte kontrollált
Előzetes tudás
versenyszituációkban is. A támadó-védő szerepek alapjainak ismerete,
a társsal, társakkal történő együttműködés kialakításának képessége.
A tematikai egység Az együttműködésen alapuló viselkedésformák támadó-védő kapcsolatokra
nevelési-fejlesztési történő átalakítása, csapatrészek közötti együttműködés megtapasztalása.
céljai
A támadó és védő szerepek közötti tudatos szerepváltás kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
2.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
2 . KAPCSOLAT A TÁRSSAL, TÁRSAKKAL

Páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok
és játékok helyben és haladással, kézzel:
- labdaterelések, gurítások és dobások: különböző technikával és
különböző kiinduló helyzetekből, mozgásból;
- többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labda használata;
- a társ által gurított, pattintott, levegőben érkező labdák és egyéb
eszközök elkapása, levétele helyben, majd haladással, különböző
kiinduló helyzetekből helyben;

Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás
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árnyék- és tükörgyakorlatok labdával a társ(ak) követésével.

Páros
és
csoportos
rúgások,
labdaátvételek,
játékos
passzgyakorlatok és játékok lábbal és egyéb testrészekkel:
- álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, közepes sebességű
mozgásból szabadon, mozgó vagy irányt változtató társhoz,
célra;
- társ által gurított labda átvétele talppal, belsővel, majd abból
ritmusváltás és irányváltoztatás kényszerítő átadások alkalmazása
a játéktér különböző területein;
- passzgyakorlatok különböző változatos alakzatokban társsal,
társakkal
szemben
(pl.
háromszögben,
négyzetben,
rombuszban);
- passzgyakorlatok párban, háromfős csoportban nagyméretű
célfelületre történő gólszerzési lehetőséggel.
Páros és csoportos kooperatív jellegű játékos mozgásos feladatok és
játékok eszköz nélkül és különböző eszközökkel.
Alapszerelés szemből, lövés és passz akadályozásának feladatai.
2.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Társas taktikai elemek:
- támadásban 2:0 ellen helycserék, mögé kerülések;
- támadásban 3:0 elleni helyezkedés alakzat tartásával
(háromszög) és alakzat bontásával és építésével (helycserék,
mögé kerülések, forgások);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(szélességi és mélységi helyezkedés, területnyitás).
A játékos feladatok és játékok közbeni csapattársakkal történő
együttműködés nyújtotta élmények megélésének képességére alapozva
a tanuló képessé válik annak kifejezésére, hogy a testnevelés órán és a
szabadidejében mi az, ami segíti, támogatja az élményszerű, élvezetes
labdarúgás játék kialakulását, fenntartását.
Kulcsfogalmak/
Alakzatbontás, alakzatépítés, helycserék, mögé kerülés, forgások.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
32 óra
Alapszintű játéktapasztalata van a 3:2; 4:1; 4:2; 4:3 és 3:3 elleni játékokban.
Előzetes tudás
Képes a tanult technikai elemek – csökkenő hibaszázalék melletti – jól
meghatározható taktikai környezetben történő alkalmazására.
A tematikai egység A négy támadó játékos kapcsolatából létrejövő taktikai szituációk
nevelési-fejlesztési megismerése, alkalmazása kisjátékokban. A játéktér labdarúgás-specifikus
céljai
szélességi és mélységi kihasználása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
3.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
1:1 elleni játékok;
Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
2:1 elleni játékok;
2:2 elleni játékok;
Matematika: logika,
3:1 elleni játékok;
valószínűségszámítás,
3:2 elleni játékok;
3. KISJÁTÉKOK
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3:3 elleni játékok;
térbeli alakzatok,
4:1 elleni játékok;
tájékozódás
4:2 elleni játékok;
4:3 elleni játékok;
4:4 elleni játékok;
- félaktív, aktív védővel szemben, kis- és közepes méretű
célfelületekre történő gólszerzési lehetőséggel;
- labdabirtoklás aktív védővel szemben rögzített célfelület (pl.
kapu, vonal) nélkül (pl. cicajátékok) vagy célfelülettel;
- kiegészítő faljátékosok bekapcsolásával;
- szélességben és mélységben osztott pályán (pl. sávok);
- többkapus, különböző formájú és méretű területeken.
3.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Az 1:1 elleni játékban a játékhelyzetek megoldása:
- a támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése,
gólszerzés;
- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének, a
gólszerzésnek megakadályozása.
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4 elleni játékokban a játékhelyzetek
megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás).
A kisjátékokban történő aktív részvétel során a tanuló képes
meghatározni saját pillanatnyi aktivitási szintjét, és képes megállapítani,
hogy az alacsonyabb-e vagy magasabb-e a számára optimális állapotnál.
Ennek megfelelően képes azonosítani azt az aktivitási szintet, amely
számára a játékok közbeni jó közérzetet biztosítja, valamint képes a saját
aktivitás-szintje változásának tudatos követésére.
Kulcsfogalmak/
Nyomásgyakorlás, taktikai helyzet, emberfölény, kényszerítő, cicajátékok.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
16 óra
A kreatív játékok korábbi alkalmazása során megjelenő önálló-alkotó
gondolkodás. A játékszabályok – megkötések, illetve a játéktevékenység
Előzetes tudás
egyes elemeinek megalkotása és módosítása – a kooperatív, csoportos
feladatok közben.
A tematikai egység Játékalkotás, meglévő játékok szabályainak módosítása részben
részben
tanári
segítséggel,
több
szempont
nevelési-fejlesztési öntevékenyen,
céljai
figyelembevételével, kreatív, csapatszintű megoldásokkal.
4. KREATÍV JÁTÉKOK
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
4.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Előre meghatározott futó- vagy fogójátékok szabályainak módosításai Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
(ház, megfogás, szabadítás, létszám, eszköz, terület stb.).
Kisjátékok és mérkőzésjátékok módosítása több szempont
Matematika: logika,
figyelembevételével:
valószínűségszámítás,
- labdák száma;
térbeli alakzatok,
- a pont (gól)szerzés lehetősége;
tájékozódás
- a játéktéren való haladás;
- célfelület helye, mérete, száma;
- területkorlátozások.
4.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4 elleni kreatív játékokban a
játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre, vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás).
Erre az életkorra jellemző a tartós figyelem és koncentráció kialakulása,
amelynek eredményeként a tanulók képessé válnak az apró részletekre
odafigyelni. A kreatív játékok alkotása és alkalmazása során a tanulók egy
adott kontextusban elsajátított mozgásos műveletet más környezetben,
más végrehajtás mentén gyakorolnak. Ennek megfelelően képessé
válnak a labdarúgáshoz kapcsolódó technikai és taktikai elemeket más
kontextusban is adaptálni, célszerűen kivitelezni.
Kulcsfogalmak/
Területkorlátozás, kommunikáció, átlós segítségnyújtás.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
34 óra
A 4+1 elleni mérkőzésjátékok alapszabályainak és alap taktikai elmeinek
ismerete. A játékhoz szükséges alapmozgások, technikai elemek
fokozatosan gyorsuló végrehajtása.
5. MÉRKŐZÉSJÁTÉKOK

A tematikai egység
A 4+1 elleni taktikai elemek hatékonyabb, pontosabb végrehajtása,
nevelési-fejlesztési
sportágspecifikus technikai elemek alkalmazása a mérkőzésjátékok során.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
5.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
4+1 létszámú kontrollált versenyjellegű mérkőzésjátékok kapussal:
Természetismeret: testi és
- különböző, könnyítést és sikerélményt célzó megkötések, lelki harmónia
szabálymódosítások;
- játéktér mérete, formája;
Vizuális kultúra: vizuális
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-

kapuk száma, szöge, mérete, elhelyezése;
gólszerzés módja;
eredményszámítás megléte (van vagy nincs);
eredményszámítás módja.

kommunikáció
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás

5.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai alapismeretek:
A 4+1 létszámú mérkőzésjátékok játékhelyzeteinek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre, vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés, és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás).
A testnevelő feladata megértetni és a mozgásos feladatok,
mérkőzésjátékok által elősegíteni annak elfogadását, hogy a stressz
életünk fontos alkotó eleme. A mérkőzésjátékok, mozgásos feladatok
során a tanuló megérti, elfogadja, hogy a túlzott stressz negatívan hat a
teljesítményére és közösségre. Képessé válik saját stressz-szintjének
szabályozására a labdarúgáshoz köthető mozgásos feladatokban,
játékokban.
Kulcsfogalmak/ Nyomásgyakorlás, taktikai helyzet, emberfölény, kényszerítő, csapatrészek
fogalmak
összjátéka, kapus, kapuelőtér.
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
Egyéni labdás koordinációfejlesztés
A tanuló váljon képessé a célfelület elérését és a játékhelyzet sikeres megoldását segítő labdás
technikai elemek játék közbeni kiválasztására, hatékony végrehajtására.
Kapcsolat a társsal, társakkal
A tanuló váljon képessé együttműködni egy vagy két társával a labda birtoklása, a támadások
vezetése és befejezése érdekében, alakzatbontással és építéssel. A tanuló váljon képessé átlós
segítség nyújtásával üres területet teremteni a labdás és labda nélküli társának a labda birtoklása
vagy a támadások építése és befejezése érdekében.
Kisjátékok
A tanuló váljon képessé a különböző taktikai helyzetek közben tudatosan alakzatbontással és
építéssel átlós segítségnyújtást kialakítani egy vagy két társával támadásban a labdás társának.
Kreatív játékok
A tanuló váljon képessé, pedagógus segítsége mellett, a kisjátékok vagy a mérkőzésjátékok
szabályait több szempont alapján célszerűen módosítani, megváltoztatni.
Mérkőzésjátékok
A tanuló váljon képessé a 4+1 létszámú mérkőzésjátékok közben tudatosan alakzatépítéssel és
bontással átlós segítségnyújtást kialakítani támadásban és védekezésben egyaránt. Továbbá
legyen képes a mérkőzés alatt a támadó és védő szerepkörök folyamatos váltakozásának
követésére.

7–8. ÉVFOLYAM

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
24 óra
Bonyolultabb játékhelyzetek megoldásához szükséges sportágspecifikus
Előzetes tudás
technikai elemek ismerete, célszerű végrehajtása.
A tematikai egység A labdarúgásban releváns olyan sportágspecifikus mozgásminták, technikai
nevelési-fejlesztési elemek gyors, tudatos végrehajtása, amelyek a taktikai értelemben
bonyolultabb játékhelyzetek hatékony megoldásához szükségesek.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
1.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok Matematika: számolás,
térbeli tájékozódás
helyben, a saját térben különböző testrészekkel:
- görgetések, húzások, tolások gyors mozgás közben a lábfej
különböző részeivel (talppal, belsővel, belső csüddel, külsővel, Természetismeret: izmok,
ízületek, anatómiai
külső csüddel, teljes csüddel);
- labdarúgás-specifikus ügyességfejlesztő gyakorlatok könnyű ismeretek
futball labdával, futballal, babzsákkal, lábtoll-labdával;
- emelgetés (ún. dekázás) lábbal és a test különböző részeivel
pattanás nélkül vagy egy pattanásból;
- rúgómozdulatok különböző labdákkal és hálós labdával;
- kreatív egyéni „trükközés” különböző labdákkal és hálós labdával.
1. EGYÉNI LABDÁS KOORDINÁCIÓFEJLESZTÉS
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Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
rúgófallal és kapuval szemben:
- rúgások és labdaátvételek a lábfej különböző részeivel;
- célba rúgások;
- guruló labda átvétele talppal, belsővel, majd abból ritmusváltás
és irányváltoztatás;
- különböző szögből és magasságból érkező labdák lekezelése,
átvétele különböző testrészekkel (csüd, belső, comb, mellkas
stb.);
- rúgás feladatok kézből, pattanásból szabadon.
Egyéni labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok és játékok
mozgással az általános térben:
- közepes és gyors sebességű labdavezetések akadályok között,
később fokozatosan gyorsabban mozgó társak között az
ütközések elkerülésével;
- labdavezetések akadályok között, váltakozó sebességgel, társak
által meghatározottan;
- labdavezetések és labdakontroll gyakorlatok közepes és gyors,
váltakozó sebességgel;
- labdavezetések meghatározott útvonalakon és módon a
játéktéren;
- labdavezetések önállóan alkotott útvonalakon a játéktér célzott
kihasználásával, és a célfelületek által meghatározottan;
- labdavezetések
összekötve
célszerű
irányés
ritmusváltoztatással;
- cselezések mozgásban lévő társakkal szemben;
- rúgások közepes méretű (2-3 m széles) célfelületekre célozva;
- egyéb labdaérzékelő gyakorlatok.
1.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Egyéni labdás taktikai elemek:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására,
birtoklására,
pontos
átadásra
irányuló
tevékenység;
- célfelület elérésére, gólszerzésre irányuló tevékenység.
Az egyéni labdás koordináció fejlesztés részeként, a tanári és a társak
általi értékelések során a tanuló elfogadja a külső visszajelzés
információit az önértékelés sérülése nélkül, és képes a labdarúgáshoz
szükséges mozgásműveltség fejlesztése érdekében egyénre szabott,
saját célokat kitűzni, elérni. A változatos környezeti hatások által felismeri
egyéni sajátosságait, erősségeit, gyengeségeit; önmagához viszonyítja
fejlődését.
Kulcsfogalmak/
Cselezés, célfelület, irányváltás, ritmusváltás, húzás, sarkazás, külső csüd.
fogalmak
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
20 óra
Az együttműködésre és a támadó-védő kapcsolatokra alapuló
viselkedésformák ismerete, a csapatrészek közötti együttműködés
megtapasztalása. Képes a támadó és védő szerepek közötti tudatos
szerepváltásra.
2 . KAPCSOLAT A TÁRSSAL, TÁRSAKKAL

A tematikai egység
A kisjátékok, kreatív játékok és mérkőzésjátékok során alkalmazandó két
nevelési-fejlesztési
vagy több ember kapcsolatának gyakorlása támadásban és védekezésben.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
2.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
és játékok haladással, kézzel:
- többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labda használata;
- a társ által gurított, pattintott, levegőben érkező labdák és egyéb Matematika: logika,
eszközök elkapása, levétele helyben majd haladással, különböző valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
kiinduló helyzetekből helyben;
tájékozódás
- árnyék- és tükörgyakorlatok labdával a társ(ak) követésével.
Páros
és
csoportos
rúgások,
labdaátvételek,
játékos
passzgyakorlatok és játékok lábbal és egyéb testrészekkel:
- guruló labda rúgása közepes sebességű mozgásból szabadon,
mozgó vagy irányt változtató társhoz, célra;
- társ által gurított labda átvétele talppal, belsővel, majd abból
ritmusváltás és irányváltoztatás kényszerítő átadások alkalmazása
a játéktér különböző területein;
- passzgyakorlatok különböző változatos alakzatokban társsal,
társakkal
szemben
(pl.
háromszögben,
négyzetben,
rombuszban);
- passzgyakorlatok párban, háromfős csoportban nagyméretű
célfelületre történő gólszerzési lehetőséggel.
Páros és csoportos kooperatív jellegű játékos mozgásos feladatok és
játékok eszköz nélkül és különböző eszközökkel.
Alapszerelés szemből, lövés és passz akadályozásának feladatai.
2.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Társas taktikai elemek:
- támadásban 2:0 ellen helycserék, mögé kerülések;
- támadásban 3:0 elleni helyezkedés alakzat tartásával
(háromszög) és alakzat bontásával és építésével (helycserék,
mögé kerülések, forgások);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(szélességi és mélységi helyezkedés, területnyitás).
A tanuló a labdarúgás támadó és védő játékhelyzeteinek gyakorlása
során a társakkal való együttműködésben magabiztossá válik, és megéli,
hogy jó (önbizalom-növelő) érzés, ha erőfeszítést tesz, és a legtöbbet
hozza ki a támadás és védekezés során a társakkal való
együttműködésből taktikai értelemben.
Kulcsfogalmak/
Alakzatbontás, alakzatépítés, helycserék, mögé kerülés, forgások.
fogalmak
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

3. KISJÁTÉKOK

Órakeret
28 óra

Jártasságszintű játéktapasztalata van a 3:2; 4:1; 4:2; 4:3 és 3:3 elleni
játékokban. Képes a tanult technikai elemek – csökkenő hibaszázalék
melletti – jól meghatározható taktikai környezetben történő alkalmazására.
A tematikai egység A négy támadó játékos kapcsolatából létrejövő taktikai szituációk
nevelési-fejlesztési megoldása kis játékokban. A játéktér labdarúgás-specifikus szélességi és
mélységi kihasználása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Előzetes tudás

3.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
1:1 elleni játékok;
2:1 elleni játékok;
2:2 elleni játékok;
3:1 elleni játékok;
3:2 elleni játékok;
3:3 elleni játékok;
4:1 elleni játékok;
4:2 elleni játékok;
4:3 elleni játékok;
4:4 elleni játékok;
- aktív védővel szemben, kis- és közepes méretű célfelületekre
történő gólszerzési lehetőséggel;
- labdabirtoklás aktív védővel szemben rögzített célfelület (pl.
kapu, vonal) nélkül (pl. cicajátékok) vagy célfelülettel;
- kiegészítő faljátékosok bekapcsolásával;
- szélességben és mélységben osztott pályán (pl. sávok);
- többkapus, különböző formájú és méretű területeken.
3.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Az 1:1 elleni játékban a játékhelyzetek megoldása:
- a támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése,
gólszerzés;
- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének,
gólszerzésnek a megakadályozása.
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4 elleni játékokban a játékhelyzetek
megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás).
A szabályok elfogadása és betartása során a tanulók játék közben egyre
inkább észreveszik a sportszerű és sportszerűtlen szituációkat. A
tanulókban ezáltal kialakul a társak jogosan eltérő igényeinek,

Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás
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szempontjainak
önkéntelen,
majd
tudatos
megélése
és
figyelembevétele.
Kulcsfogalmak/
Nyomásgyakorlás, taktikai helyzet, emberfölény, kényszerítő, cicajátékok.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
16 óra
A kreatív játékok korábbi alkalmazása során megjelenő önálló-alkotó
gondolkodás. A játékszabályok, megkötések, illetve a játéktevékenység
Előzetes tudás
egyes elemeinek megalkotása és módosítása a kooperatív, csoportos
feladatok közben.
A tematikai egység Játékalkotás, meglévő játékok szabályainak módosítása nagyobb részben
kevés
tanári
segítséggel,
több
szempont
nevelési-fejlesztési öntevékenyen,
figyelembevételével, kreatív, csapatszintű megoldásokkal.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
4.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Előre meghatározott futó- vagy fogójátékok szabályainak módosításai Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
(ház, megfogás, szabadítás, létszám, eszköz, terület stb.).
Kisjátékok és mérkőzésjátékok módosítása több szempont
Matematika: logika,
figyelembevételével:
valószínűségszámítás,
- labdák száma;
térbeli alakzatok,
- a pont (gól)szerzés lehetősége;
tájékozódás
- a játéktéren való haladás;
- célfelület helye, mérete, száma;
- területkorlátozások.
4. KREATÍV JÁTÉKOK

4.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4 elleni kreatív játékokban a
játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás).
A játékalkotás folyamatában a kreatív feladatmegoldások elősegítik,
hogy a tanulók képesek legyenek megélni az örömteli kapcsolatokat a
játék közvetítő szerepe által, valamint kialakul a felelősségük saját maguk
és mások iránt, amelynek eredményeként megjelenik az önzetlen
magatartás.
Kulcsfogalmak/
Területkorlátozás, kommunikáció, átlós segítségnyújtás, felelősség.
fogalmak
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
32 óra
A 4+1 elleni mérkőzésjátékok alapszabályainak és alap taktikai elmeinek
ismerete. Játékhoz szükséges alapmozgások, a technikai elemek taktikai
Előzetes tudás
helyzetnek megfelelő végrehajtása.
A tematikai egység A 4+1 elleni taktikai elemek hatékonyabb, pontosabb, egyre gyorsuló
nevelési-fejlesztési végrehajtása, a sportágspecifikus technikai elemek alkalmazása a
mérkőzésjátékok során.
céljai:
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
5.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
4+1 létszámú kontrollált versenyjellegű mérkőzésjátékok kapussal:
Természetismeret: testi és
- különböző, könnyítést és sikerélményt célzó megkötések, lelki harmónia
szabálymódosítások;
Vizuális kultúra: vizuális
- játéktér mérete, formája;
kommunikáció
- kapuk száma, szöge, mérete, elhelyezése;
- gólszerzés módja;
Matematika: logika,
- eredményszámítás megléte (van vagy nincs);
valószínűségszámítás,
- eredményszámítás módja.
térbeli alakzatok,
tájékozódás
5.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai alapismeretek:
A 4+1 létszámú mérkőzésjátékok játékhelyzeteinek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás).
A tanuló az iskolai labdarúgás mozgásos feladatainak és
játékhelyzeteinek végrehajtása során keresi azokat a helyzeteket, amely
során önfeledten lehet jelen mozgás közben, ami hozzásegíti ahhoz,
hogy megtapasztalja, megismerje, azonosítsa a flow élményt. Ebben az
életkorban már szükséges a feladattudat kialakulása, a nehéz, kihívást
jelentő feladatok megoldására irányuló törekvés is.
Kulcsfogalmak/ Nyomásgyakorlás, taktikai helyzet, emberfölény, kényszerítő, csapatrészek
fogalmak
összjátéka, kapus, kapuelőtér.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai:

5. MÉRKŐZÉSJÁTÉKOK

Órakeret
24 óra
Ügyességfejlesztő játékos feladatok, kisjátékok, mérkőzésjátékok ismerete.
Iskolai fesztivál jellegű, több állomásos foglakozás kialakítása,
megszervezése, lebonyolítása, kezdetben direkt tanári irányítással, majd
egyre inkább közös tervezési feladatként.
6. FESZTIVÁLSZERVEZÉS
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
6.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
A korábban megismert technikai, taktikai ismeretek, feladatok, kisjátékok, Természetismeret: testi és
kreatív játékok és mérkőzésjátékok fesztiválszerű alkalmazása, lelki harmónia
lebonyolítása.
Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
6.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A fesztivál lebonyolításához tartozó ismeretek: tervezés, szervezés,
állomások kialakítása (játékok), lebonyolítás (állomások felügyelete), Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
játékvezetés.
A tanuló az iskolai labdarúgáshoz kapcsolódóan keresi azokat a térbeli alakzatok,
helyzeteket, ahol önfeledten lehet jelen mozgás közben, illetve ahol tájékozódás
társaival megélhet hasonló élményeket. Ehhez kapcsolódóan tanári
segítséggel, feladatának tudatában, felelősen és aktívan vesz részt a
fesztivál jellegű foglalkozásainak tervezésében, szervezésében,
lebonyolításában.
Kulcsfogalmak/
Fesztivál, körállomás, tematika, csapatkialakítás.
fogalmak
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
Egyéni labdás koordinációfejlesztés
A tanuló váljon képessé a célfelület elérését és a játékhelyzet sikeres megoldását segítő labdás
technikai elemek összetett játékhelyzetek közbeni hatékony végrehajtására.
Kapcsolat a társsal, társakkal
A tanuló váljon képessé tudatosan a játékban átlós segítség nyújtásával üres területet teremteni a
labdás és labda nélküli társának a labda birtoklása vagy a támadások építése és befejezése
érdekében. Továbbá legyen képes a labda helyzetétől függően, átlós segítségnyújtással védekezni.
Kisjátékok
A tanuló váljon képessé a játék közben tudatosan alakzatbontással és építéssel átlós
segítségnyújtást kialakítani egy vagy két társával támadásban a labdás társának, illetve
védekezésben a labdás ellenfelet megtámadó társának. Legyen képes a különböző taktikai
helyzetek felismerésére és azokkal kapcsolatban egy lehetséges megoldás megtalálására.
Kreatív játékok
A tanuló váljon képessé a kisjátékok, vagy a mérkőzésjátékok szabályait egy vagy két szempont
megváltoztatásával úgy megváltoztatni, hogy az adott játék taktikai célja ne változzon.
Mérkőzésjátékok
A tanuló váljon képessé a 4+1 létszámú mérkőzésjátékok közben tudatosan alakzatépítéssel és
bontással átlós segítségnyújtást kialakítani támadásban és védekezésben egyaránt. Továbbá
legyen képes a mérkőzés alatt a támadó és védő szerepköröknek a folyamatos váltakozásának
követésére és a szerepek folyamatos betöltésére.
Fesztiválszervezés
A tanuló váljon képessé tanári irányítás mellett a fesztivál állomásainak megtervezésére,
megépítésére és az állomásokon történő önálló gyakorlásra.
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9–12. ÉVFOLYAM
Az iskolai labdarúgás kerettanterv 9–12. évfolyamokon történő alkalmazása feltételezi, hogy a
programban részt vevő tanulók az ezt megelőző iskolafokokon (különösen 5–8. évfolyamokon) már
elsajátították a labdarúgáshoz kapcsolódó ismeret, képesség és attitűd elemeket. Ennek hiányában
a kerettanterv 9–12. évfolyamokon első alkalommal történő megvalósítása fokozott előkészítést és
a tanulók felzárkóztatását igényli. Ebben az esetben ajánlott, hogy a 9–10. évfolyamokon kerüljön
beépítésre 14 olyan előkészítő óra, amelyeket javasolt az 5–8. évfolyamokon megjelenő egyes
alapvető tartalmak, így különösen a „Kisjátékok”, valamint a „Fesztiválszervezés” tematikai
egységek feldolgozására fordítani.
9–12. évfolyamokon a tanuló alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák
birtokában a tárgyi tudása továbbfejlesztésére. Az iskolai labdarúgás ebben az életszakaszban
hatékony eszköze lehet a civilizációs betegségek elleni küzdelemnek, az inaktív életmód
megelőzésének. A tanulmányait befejező fiatal képes a mozgáskommunikáció sokoldalú
felhasználására, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó
felhasználására, az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges
ismeretek átadására és bemutatására, mindezeket képes az iskolai labdarúgás szellemiségében,
annak formai keretében megjeleníteni.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve az iskolai labdarúgás esetében is tudatosan tervezett
módon megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás.
Az évfolyamszakasz végén – amely az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak
tekinthető – előtérbe lép a pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik,
tudják a kultúra és a testkultúra, ezen belül az iskolai labdarúgás filozófián alapuló labdarúgás
kapcsolatrendszerét, értékeit, felhasználhatóságát, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megteremtik az
élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és rugalmasan
bővíthető információs készletét. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek
elsajátítása ebben az életkorban már tudatosan történik.
Ebben az életkorban az iskolai labdarúgás taktikai repertoárja megegyezik a professzionális
labdarúgás taktikai alapjaival. A tanulók képessé válnak az ismereteik alapján a játék közben a
legmagasabb taktikai igényeket kielégítő játékot játszani. Az iskolai labdarúgás filozófiájának
megfelelően a játék szeretetéért történő játékot részesítik előnyben, miközben szurkolóként értik a
professzionális labdarúgás pályán történő eseményeit, azt, hogy mi miért történik a játék közben,
így egy professzionális labdarúgó mérkőzés megtekintése nagyobb élvezetet és örömforrást tud
nyújtani. Mivel a tanulók már rendelkeznek az egész életen át alkalmazható labdarúgás specifikus
technikai és taktikai tudással, tapasztalattal, képesek az iskolai labdarúgás filozófiáját
környezetükben képviselni, önállóan játékot szervezni.
A tanulók által szervezett, lebonyolított fesztivál jellegű foglalkozások keretet biztosítanak az új
tudás és készségek megszerzésének, feldolgozásának és beépítésének. Ennek birtokában a tanulók
egyre nagyobb önállóság mellett fejlesztik azon képességeiket, melyekkel a feladatok
végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak érdekében, hogy a
tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
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9-10. ÉVFOLYAM

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
A kisjátékok, kreatív játékok és mérkőzésjátékok során alkalmazandó két
Előzetes tudás
vagy több ember kapcsolatának ismerete és alap szintű alkalmazása
támadásban és védekezésben.
A tematikai egység A kisjátékok, kreatív játékok és mérkőzésjátékok során alkalmazandó két
nevelési-fejlesztési vagy több ember kapcsolatának taktikailag hatékony alkalmazása
céljai:
támadásban és védekezésben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
1.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
és játékok helyben és haladással, kézzel:
- labdaterelések, gurítások és dobások: különböző technikával és térbeli alakzatok,
tájékozódás
különböző kiinduló helyzetekből, mozgásból;
- többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labda használata;
- a társ által gurított, pattintott, levegőben érkező labdák és egyéb Vizuális kultúra: vizuális
eszközök elkapása, levétele haladással, különböző kiinduló kommunikáció
helyzetekből.
Fizika: egyensúly,
tömegközéppont.
Páros és csoportos rúgások, labdaátvételek, passzgyakorlatok:
- álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, közepes sebességű
mozgásból szabadon, mozgó vagy irányt változtató társhoz, Etika: társas viselkedés,
kooperatív munka
célra;
- a társ által gurított labda átvétele talppal, belsővel, majd abból
gyors ritmusváltás és irányváltoztatás kényszerítő átadások
alkalmazása a játéktér különböző területein;
- passzgyakorlatok különböző változatos alakzatokban társsal,
társakkal szemben helyben és haladással (pl. háromszögben,
négyzetben, rombuszban);
- passzgyakorlatok párban, háromfős csoportban különböző
célfelületekre történő gólszerzési lehetőséggel.
Páros és csoportos kooperatív jellegű játékos mozgásos feladatok és
játékok eszköz nélkül és különböző eszközökkel.
Alapszerelés szemből, megelőző szerelés, lövés és passz akadályozásának
feladatai.
1. KAPCSOLAT A TÁRSSAL, TÁRSAKKAL

1.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Egyéni labdás taktikai elemek:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására,
birtoklására,
pontos
átadásra
irányuló
tevékenység;
- célfelület elérésére, gólszerzésre irányuló tevékenység.
Társas taktikai elemek:
- támadásban 2:0 ellen helycserék, mögé kerülések;
- támadásban 3:0 elleni helyezkedés alakzat tartásával
(háromszög) és alakzat bontásával és építésével (helycserék,
mögé kerülések, forgások);
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-

két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(szélességi és mélységi helyezkedés, területnyitás);
- a játéktér szélességi és mélységi tudatos kihasználása
(területváltás).
A tanuló a labdarúgás közben felmerülő saját és társas problémák
megoldására, az ellentmondásos helyzetek, etikai dilemmák
ütköztetésére tudatosan odafigyel, kialakult technikákkal, gyakorlattal
rendelkezik. Felismeri, betartja és esetenként alakítja a személyi és tárgyi
környezet megóvásával kapcsolatos szabályokat, ennek okán a vitás
szituációk megoldása egyre kevéssé igényli a pedagógus beavatkozását.
Kulcsfogalmak/
Megelőző szerelés, területváltás.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
36 óra
Jártasság szintű játéktapasztalata van a 3:2; 4:1; 4:2; 4:3; 3:3 és a 4:4 elleni
Előzetes tudás
játékokban. Képes a tanult technikai elemek – csökkenő hibaszázalék
melletti – jól meghatározható taktikai környezetben történő alkalmazására.
A tematikai egység Az öt támadó játékos kapcsolatából létrejövő taktikai szituációk
nevelési-fejlesztési megismerése, alkalmazása kisjátékokban. A játéktér labdarúgás specifikus
céljai:
szélességi és mélységi kihasználása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
2.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
1:1 elleni játékok;
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
2:1 elleni játékok;
térbeli alakzatok,
2:2 elleni játékok;
tájékozódás
3:1 elleni játékok;
3:2 elleni játékok;
Vizuális kultúra: vizuális
3:3 elleni játékok;
kommunikáció
4:1 elleni játékok;
4:2 elleni játékok;
4:3 elleni játékok;
4:4 elleni játékok;
5:3 elleni játékok;
5:4 elleni játékok:
- aktív védővel szemben, 3x2 méteres kapura történő gólszerzési
lehetőséggel;
- labdabirtoklás, labdabirtoklás-váltás aktív védővel, védőkkel
szemben rögzített célfelület (pl. kapu, vonal) nélkül (pl.
cicajátékok) vagy célfelülettel;
- kiegészítő faljátékosok bekapcsolásával;
- szélességben és mélységben osztott pályán (pl. sávok,
negyedpályák);
- többkapus, különböző formájú és méretű területeken.
2. KISJÁTÉKOK

2.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Az 1:1 elleni játékban a játékhelyzetek megoldása:
- a támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése,
gólszerzés;
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- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének, a
gólszerzésnek megakadályozása.
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4; 5:3; 5:4 elleni játékokban a
játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás);
- a játéktér szélességi és mélységi tudatos kihasználása
(területváltás).
Ebben az életkorban a versengő magatartás megfelelő fejlesztés
mellett túlmutat a társak „legyőzésén”. A tanuló bonyolult
játékhelyzetekben zajló versengő és együttműködő helyzetek között
célszerűen tesz különbséget. Ennek alapján előtérbe kerül a versengés
önfejlesztést fokozó aspektusa, amelynek eredményeként – központi
célként – az önfejlődés kerül a középpontba, amely optimális esetben a
közösségi célok elérését is segíti.
Kulcsfogalmak/
Labdabirtoklás-váltás, negyedpálya, hosszanti tengely.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
16 óra
A kreatív játékok korábbi alkalmazása során megjelenő önálló, alkotó
gondolkodás. A játékszabályok, megkötések, illetve a játéktevékenység
Előzetes tudás
egyes elemeinek megalkotása és módosítása a kooperatív, csoportos
feladatok közben.
A tematikai egység Játékalkotás, meglévő játékok szabályainak módosítása majdnem teljesen
nevelési-fejlesztési öntevékenyen, több, taktikailag releváns szempont figyelembevételével,
céljai:
kreatív, csapatszintű megoldásokkal.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
3.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Kisjátékok és mérkőzésjátékok módosítása több szempont Etika: társas viselkedés,
önismeret, énkép, jellem,
figyelembevételével:
önreflexió, kooperatív
- labdák száma;
munka
- a pont (gól)szerzés lehetősége;
- a játéktéren való haladás;
Matematika: logika,
- célfelület helye, mérete, száma;
valószínűségszámítás,
- területkorlátozások;
térbeli alakzatok,
- taktikai helyzetek.
tájékozódás
3.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Vizuális kultúra: vizuális
Taktikai ismeretek:
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4; 5:3; 5:4 elleni kreatív játékokban a kommunikáció
játékhelyzetek megoldásai:
3. KREATÍV JÁTÉKOK
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támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás);
- a játéktér szélességi és mélységi tudatos kihasználása
(területváltás).
A tanulók a bonyolultabb játékhelyzetek, feladatok megoldása során
célszerűen, hatékonyan irányítják figyelmüket a különböző feladatösszetevőkre, azok között gyorsan váltanak. A figyelem megosztásának
képessége összetett figyelmet és fókuszváltást igénylő gyakorlatokkal
fejleszthető.
Kulcsfogalmak/ Összetett figyelem, figyelemmegosztás
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
34 óra
Az 5:5 elleni mérkőzésjátékok szabályainak és taktikai elmeinek ismerete. A
játékhoz szükséges specifikus mozgások, technikai elemek taktikai
helyzetnek megfelelő végrehajtása.
4. MÉRKŐZÉSJÁTÉKOK

A tematikai egység
Az 5:5 és 6:6 elleni taktikai elemek hatékony, pontos végrehajtása, a
nevelési-fejlesztési
sportágspecifikus technikai elemek alkalmazása a mérkőzésjátékok során.
céljai:
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
4.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
4+1 vagy 5+1 létszámú kontrollált versenyjellegű mérkőzésjátékok Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
kapussal.
Különböző, könnyítést és sikerélményt célzó megkötésekkel, térbeli alakzatok,
tájékozódás
szabálymódosításokkal:
- játéktér mérete, formája;
Vizuális kultúra: vizuális
- kapuk száma, szöge, mérete, elhelyezése;
kommunikáció
- gólszerzés módja;
- eredményszámítás megléte (van vagy nincs);
Etika: társas viselkedés,
- eredményszámítás módja.
önismeret, énkép, jellem,
önreflexió, kooperatív
4.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
munka
Taktikai ismeretek:
Az 5:5 elleni mérkőzésjátékok játékhelyzeteinek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
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két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás);
- a játéktér szélességi és mélységi tudatos kihasználása
(területváltás).
Ebben az életkorban a tanulók tartósan képesek figyelembe venni mások
szándékait, véleményét, vágyait a közös célok elérése érdekében. A
labdarúgás során kialakuló játékhelyzetekben fontos számukra az ellenfél
tisztelete, törekszenek a csoportkonszenzus elősegítésére, valamint
segítik, serkentik mások részvételét a játéktevékenységek során.
Kulcsfogalmak/
Szabálytörténet, iskolai labdarúgás filozófia, labdarúgás-sportágtörténet
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
5. FESZTIVÁLSZERVEZÉS
Fejlesztési cél
24 óra
Előzetes tudás
Ügyességfejlesztő játékos feladatok, kisjátékok, mérkőzésjátékok ismerete.
A tematikai egység Fesztivál jellegű, több állomásos foglalkozás kialakítása, megszervezése,
nevelési-fejlesztési lebonyolítása, kevés direkt tanári irányítással, javarészt közös tervezési
feladatként.
céljai:
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
5.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
A korábban megismert kis-, kreatív- és mérkőzésjátékok fesztiválszerű Biológia-egészségtan:
elsősegély
alkalmazása, lebonyolítása.
Etika: társas viselkedés,
5.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A fesztivál lebonyolításához tartozó ismeretek: tervezés, szervezés, kooperatív munka
állomások kialakítása (játékok), lebonyolítás (állomások felügyelete),
játékvezetés.
A tanuló megtapasztalja, hogy autonómiájának hiányában a feladatok
jelentős mértékben vagy teljesen elveszítik lelkesítő jellegüket, így
nehezebben lesz majd képes azokat megoldani. Ezen alapulva a fesztivál
jellegű foglalkozások során megélt autonómia és a sport általi közös
élmény motiváló hatásának igénye a szabadidőben is állandó, belső
motiváción alapuló tényezővé válik.
Kulcsfogalmak/
Egész életen át tartó tanulás, egészségtudatos, aktív életvitel.
fogalmak
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A fejlesztés várt eredményei a kétévfolyamos ciklus végén
Kapcsolat a társsal, társakkal
A tanuló váljon képessé tudatosan a játékban átlós segítség nyújtásával üres területet teremteni a
labdás és labda nélküli társának a labda birtoklása vagy a támadások építése és befejezése
érdekében. Továbbá legyen képes a labda helyzetétől függően, átlós segítségnyújtással
védekezni.
Kisjátékok
A tanuló váljon képessé a játék közben tudatosan átlós segítségnyújtás kialakításával a játéktér
szélességét és mélységét egyaránt kihasználni támadásban (területnyitás, területváltás),
védekezésben (területszűkítés). Legyen képes a különböző taktikai helyzetek felismerésére és
azokkal kapcsolatban több lehetséges megoldás megtalálására.
Kreatív játékok
A tanuló váljon képessé a kisjátékok vagy a mérkőzésjátékok szabályait több szempont
megváltoztatásával úgy megváltoztatni, hogy az adott játék taktikai célja ne változzon.
Mérkőzésjátékok
A tanuló váljon képessé a mérkőzés közben tudatosan a pálya bármelyik területén alakzatépítéssel
és -bontással átlós segítségnyújtás kialakításával a játéktér szélességét és mélységét egyaránt
kihasználni támadásban (területnyitás, területváltás), védekezésben (területszűkítés). Továbbá
legyen képes a mérkőzés közben a pálya bármely területén a támadó és védő szerepkör
váltásának követésére és a szerepek folyamatos betöltésére.
Fesztiválszervezés
A tanuló váljon képessé önállóan a fesztivál állomásainak megtervezésére, megépítésére, az
állomásokon lévő feladatok levezénylésére.

11–12. ÉVFOLYAM
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

1. KAPCSOLAT A TÁRSSAL, TÁRSAKKAL

Órakeret
24 óra

A kisjátékok, kreatív játékok és mérkőzésjátékok során alkalmazandó két
vagy több ember kapcsolatának ismerete és alap szintű alkalmazása
támadásban és védekezésben.
A tematikai egység A kisjátékok, kreatív játékok és mérkőzésjátékok során alkalmazandó két
nevelési-fejlesztési vagy több ember kapcsolatának taktikailag hatékony alkalmazása
céljai:
támadásban és védekezésben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
1.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő játékos gyakorlatok Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
és játékok helyben és haladással, kézzel:
- labdaterelések, gurítások és dobások: különböző technikával és térbeli alakzatok,
tájékozódás
különböző kiinduló helyzetekből, mozgásból;
- többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labda használata;
- társ által gurított, pattintott, levegőben érkező labdák és egyéb Vizuális kultúra: vizuális
eszközök elkapása, levétele haladással, különböző kiinduló kommunikáció
helyzetekből.
Előzetes tudás
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Páros és csoportos rúgások, labdaátvételek, passzgyakorlatok:
Etika: társas viselkedés,
- álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, közepes sebességű kooperatív munka
mozgásból szabadon, mozgó vagy irányt változtató társhoz,
célra;
- a társ által gurított labda átvétele talppal, belsővel, majd abból
gyors ritmusváltás és irányváltoztatás kényszerítő átadások
alkalmazása a játéktér különböző területein;
- passzgyakorlatok különböző változatos alakzatokban társsal,
társakkal szemben helyben és haladással (pl. háromszögben,
négyzetben, rombuszban);
- passzgyakorlatok párban, háromfős csoportban 3x2 méteres
kapura történő gólszerzési lehetőséggel.
Páros és csoportos kooperatív jellegű játékos mozgásos feladatok és
játékok eszköz nélkül és különböző eszközökkel.
Alapszerelés szemből, megelőző szerelés, lövés és passz
akadályozásának feladatai.
1.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Egyéni labdás taktikai elemek:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására,
birtoklására,
pontos
átadásra
irányuló
tevékenység;
- célfelület elérésére, gólszerzésre irányuló tevékenység.
Társas taktikai elemek:
- támadásban 2:0 ellen helycserék, mögé kerülések;
- támadásban 3:0 elleni helyezkedés alakzat tartásával
(háromszög) és alakzat bontásával és építésével (helycserék,
mögé kerülések, forgások);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(szélességi és mélységi helyezkedés, területnyitás);
- a játéktér szélességi és mélységi tudatos kihasználása
(területváltás).
A tanuló a labdarúgás közben felmerülő saját és társas problémák
megoldására, az ellentmondásos helyzetek, etikai dilemmák
ütköztetésére tudatosan odafigyel, kialakult technikákkal, gyakorlattal
rendelkezik. Felismeri, betartja és esetenként alakítja a személyi és tárgyi
környezet megóvásával kapcsolatos szabályokat, ennek okán a vitás
szituációk megoldása egyre kevéssé igényli a pedagógus beavatkozását.
Kulcsfogalmak/
Megelőző szerelés, területváltás.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
36 óra
Jártasság szintű játéktapasztalata van a 3:2; 4:1; 4:2; 4:3; 3:3 és a 4:4 elleni
Előzetes tudás
játékokban. Képes a tanult technikai elemek – csökkenő hibaszázalék
melletti – jól meghatározható taktikai környezetben történő alkalmazására.
A tematikai egység Az öt támadó játékos kapcsolatából létrejövő taktikai szituációk
nevelési-fejlesztési megismerése, alkalmazása kisjátékokban. A játéktér labdarúgás specifikus
céljai:
szélességi és mélységi kihasználása.
2. KISJÁTÉKOK
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
2.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
1:1 elleni játékok;
2:1 elleni játékok;
2:2 elleni játékok;
3:1 elleni játékok;
3:2 elleni játékok;
3:3 elleni játékok;
4:1 elleni játékok;
4:2 elleni játékok;
4:3 elleni játékok;
4:4 elleni játékok;
5:3 elleni játékok;
5:4 elleni játékok:
- aktív védővel szemben, 3x2 méteres kapura történő gólszerzési
lehetőséggel;
- labdabirtoklás, labdabirtoklás-váltás aktív védővel, védőkkel
szemben rögzített célfelület (pl. kapu, vonal) nélkül (pl.
cicajátékok) vagy célfelülettel;
- kiegészítő faljátékosok bekapcsolásával;
- szélességben és mélységben osztott pályán (pl. sávok, negyedpályák);
- többkapus, különböző formájú és méretű területeken.
2.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Az 1:1 elleni játékban a játékhelyzetek megoldása:
- a támadónak a labda birtoklása és a célfelület elérése, gólszerzés;
- a védőnek a labda megszerzése, a célfelület elérésének, a
gólszerzésnek a megakadályozása.
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4; 5:3; 5:4 elleni játékokban a
játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás);
- a játéktér szélességi és mélységi tudatos kihasználása
(területváltás).
Ebben az életkorban a versengő magatartás megfelelő fejlesztés mellett
túlmutat a társak „legyőzésén”. A tanuló bonyolult játékhelyzetekben
zajló versengő és együttműködő helyzetek között célszerűen tesz
különbséget. Ennek alapján előtérbe kerül a versengés önfejlesztést
fokozó aspektusa, amelynek eredményeként – központi célként – az
önfejlődés kerül a középpontba, amely optimális esetben a közösségi
célok elérését is segíti.

Kapcsolódási pontok
Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
tájékozódás
Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció
Etika: társas viselkedés,
kooperatív munka
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Labdabirtoklás-váltás, negyedpálya, hosszanti tengely.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
16 óra
A kreatív játékok korábbi alkalmazása során megjelenő önálló-alkotó
gondolkodás. A játékszabályok, megkötések, illetve a játéktevékenység
Előzetes tudás
elemeinek megalkotása és módosítása a kooperatív, csoportos feladatok
közben.
A tematikai egység Játékalkotás, meglévő játékok szabályainak módosítása teljesen
nevelési-fejlesztési öntevékenyen, több, taktikailag releváns szempont figyelembevételével,
kreatív, csapatszintű megoldásokkal.
céljai:
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
3.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Kisjátékok és mérkőzésjátékok módosítása több szempont Matematika: logika,
valószínűségszámítás,
figyelembevételével:
térbeli alakzatok,
- labdák száma;
tájékozódás
- a pont (gól)szerzés lehetősége;
- a játéktéren való haladás;
Vizuális kultúra: vizuális
- célfelület helye, mérete, száma;
kommunikáció
- területkorlátozások;
- taktikai helyzetek.
Etika: társas viselkedés,
kooperatív munka
3.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A játékok módosítási lehetőségeinek elnevezései, a játékok
megnevezései, a játékszabályok megismerése és alkalmazása.
Taktikai ismeretek:
A 2:1; 2:2; 3:1; 4:1; 3:2; 3:3; 4:2; 4:3; 4:4; 5:3; 5:4 elleni kreatív játékokban a
játékhelyzetek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás);
- a játéktér szélességi és mélységi tudatos kihasználása
(területváltás).
A tanulók a bonyolultabb játékhelyzetek, feladatok megoldása során
célszerűen, hatékonyan irányítják figyelmüket a különböző feladatösszetevőkre, azok között gyorsan váltanak. A figyelem megosztásának
képessége összetett figyelmet és fókuszváltást igénylő gyakorlatokkal
fejleszthető.
Kulcsfogalmak/ Összetett figyelem, figyelemmegosztás.
fogalmak
3. KREATÍV JÁTÉKOK
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
36 óra
Az 5:5 és 6:6 elleni mérkőzésjátékok szabályainak és taktikai elemeinek
teljes ismerete. A játékhoz szükséges specifikus mozgások, technikai elemek
taktikai helyzetnek megfelelő, hatékony végrehajtása.
4. MÉRKŐZÉSJÁTÉKOK

A tematikai egység
Az 5:5 és 6:6 elleni taktikai elemek hatékony, pontos végrehajtása, a
nevelési-fejlesztési
sportágspecifikus technikai elemek alkalmazása a mérkőzésjátékok során.
céljai:
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
4.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
5:5 elleni, kontrollált versenyjellegű mérkőzésjátékok kapussal:
Matematika: logika,
- különböző, könnyítést és sikerélményt célzó megkötések, valószínűségszámítás,
térbeli alakzatok,
szabálymódosítások;
tájékozódás
- játéktér mérete, formája;
- kapuk száma, szöge, mérete, elhelyezése;
Vizuális kultúra: vizuális
- gólszerzés módja;
kommunikáció
- eredményszámítás megléte (van vagy nincs);
- eredményszámítás módja.
4.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Taktikai ismeretek:
Az 5:5 elleni mérkőzésjátékok játékhelyzeteinek megoldásai:
- támadásban a labda megszerzésére, megkapására, átvételére,
megtartására, birtoklására, továbbítására irányuló tevékenység;
- védekezésben nyomásgyakorlás a labdás ellenfélre vagy
helyezkedés a labda és a saját kapu, célfelület közé;
- labdavesztés esetén a labda azonnali visszaszerzésére irányuló
törekvés és az ellenfél megakadályozása a gólszerzésben (a
támadó és a célfelület közé történő helyezkedés);
- két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás) védővel vagy védőkkel szemben;
- két vagy három védő tudatos átlós segítségnyújtás kialakítása
(területnyitás);
- a játéktér szélességi és mélységi tudatos kihasználása
(területváltás).
Ebben az életkorban a tanulók tartósan képesek figyelembe venni mások
szándékait, véleményét, vágyait a közös célok elérése érdekében. A
labdarúgás során kialakuló játékhelyzetekben fontos számára az ellenfél
tisztelete, törekszik a csoportkonszenzus elősegítésére, valamint segíti,
serkenti mások részvételét a játéktevékenységek során.
Kulcsfogalmak/ Csoportkonszenzus, kollektív felelősség.
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
5. FESZTIVÁLSZERVEZÉS
Fejlesztési cél
22 óra
Előzetes tudás
Ügyességfejlesztő játékos feladatok, kisjátékok, mérkőzésjátékok ismerete.
A tematikai egység
Fesztivál jellegű, több állomásos foglakozás kialakítása, megszervezése,
nevelési-fejlesztési
lebonyolítása, teljesen öntevékenyen, közös tervezési feladatként.
céljai:
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
5.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
A korábban megismert technikai, taktikai ismeretek, feladatok, kisjátékok, Biológia-egészségtan: az
kreatív játékok és mérkőzésjátékok fesztiválszerű alkalmazása, emberi szervezet
működése,
lebonyolítása.
energianyerési
folyamatok
5.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A fesztivál lebonyolításához tartozó ismeretek: tervezés, szervezés,
állomások kialakítása (játékok), lebonyolítás (állomások felügyelete), Etika: társas viselkedés,
kooperatív munka
játékvezetés.
A tanuló megtapasztalja, hogy autonómiájának hiányában a feladatok
jelentős mértékben vagy teljesen elveszítik lelkesítő jellegüket, így
nehezebben lesz majd képes azokat megoldani. Ezen alapulva a fesztivál
jellegű foglalkozások során megélt autonómia és a sport általi közös
élmény motiváló hatásának igénye a szabadidőben is állandó, belső
motiváción alapuló tényezővé válik.
Kulcsfogalmak/ Egész életen át tartó tanulás, egészségtudatos, aktív életvitel.
fogalmak
A fejlesztés várt eredményei a kétévfolyamos ciklus végén
Kapcsolat a társsal, társakkal
A tanuló váljon képessé tudatosan a játékban átlós segítség nyújtásával üres területet teremteni a
labdás és labda nélküli társának a labda birtoklása vagy a támadások építése és pontos befejezése
érdekében. Továbbá legyen képes a labda helyzetétől függően, átlós segítségnyújtással védekezni.
Kisjátékok
A tanuló váljon képessé a játék közben tudatosan átlós segítségnyújtás kialakításával a játéktér
szélességét és mélységét egyaránt kihasználni támadásban (területnyitás, területváltás),
védekezésben (területszűkítés). Legyen képes a különböző taktikai helyzetek felismerésére és
azokkal kapcsolatban több lehetséges megoldás megtalálására.
Kreatív játékok
A tanuló váljon képessé a kisjátékok vagy a mérkőzésjátékok szabályait több szempont
megváltoztatásával úgy megváltoztatni, hogy az adott játék taktikai célja is megváltozhat.
Mérkőzésjátékok
A tanuló váljon képessé a mérkőzés közben tudatosan a pálya bármelyik területén alakzatépítéssel
és -bontással átlós segítségnyújtás kialakításával eredményesen támadni és védekezni,
folyamatosan az adott játékhelyzetnek megfelelően játszani.
Fesztiválszervezés
A tanuló váljon képessé önállóan a fesztivál állomásainak megtervezésére, megépítésére, az
állomásokon lévő feladatok levezénylésére, felügyeletére.
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a 2017–2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről
A Kormány
a)

b)

c)

felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a gümőkór (tubercolosis), a torokgyík
(diphtheria), a szamárköhögés (pertussis), a merevgörcs (tetanus), a gyermekbénulás (poliomyelitis anterior
acuta), a kanyaró (morbilli), a rózsahimlő (rubeola), a mumpsz (parotitis epidemica), a b típusú Haemophilus
influenzae okozta megbetegedés (Hib), a Hepatitis B vírusos májgyulladás (hepatitis B), a pneumococcus
okozta betegségek, valamint a Humán Papilloma Vírus okozta megbetegedések elleni következő
oltóanyagoknak a 2017–2019. évekre szükséges mennyisége közbeszerzési eljárás keretében történő
beszerzéséről:
aa)
BCG oltóanyag a csecsemők oltására,
ab)
öt komponensű oltóanyag a 2, a 3 és a 4 hónapos korúak alapimmunizálására és a 18 hónapos
korúak emlékeztető oltására,
ac)
négy komponensű oltóanyag a 6 évesek emlékeztető oltására,
ad)
kombinált kanyaró, rubeola, mumpsz vakcina a 15 hónapos korúak és a 11 évesek oltására,
ae)
három komponensű DTPa vakcina a 11 évesek oltására,
af )
hepatitis B vakcina a 13 évesek oltására,
ag)
pneumococcus ellen alkalmazott konjugált oltóanyag a 2, a 4 és a 12 hónapos korúak oltására, és
ah)
Humán Papilloma Vírus elleni oltóanyag a 12 éves lányok oltására;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. július 31. a közbeszerzési pályázat kiírására
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak az a) pont
szerinti közbeszerzés, továbbá az a) pontban nem említett, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerinti további védőoltások
beszerzése fedezetének 2017. és 2019. közötti rendelkezésre állásának biztosításáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a központi költségvetések tervezése során
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy az emberi erőforrások minisztere az a) és b) ponttal összefüggő feladatok
megvalósítása céljából költségvetési éven túli kiadási előirányzata terhére éven túli kötelezettséget vállaljon.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a volt ferences rendház épületének (2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/4), felújításával és többfunkciós
fejlesztést biztosító, pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos
kutató- és módszertanfejlesztő központként a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő,
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2.

3.

4.

5.

6.

mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ
céljára történő átalakításával, valamint ehhez kötődően a szomszédos régészeti terület (2600 Vác, helyrajzi szám:
3515/3) felszíni rendezésével és a váci ferences templom (2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/2) külső rekonstrukciójával;
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások
minisztere bevonásával – az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében gondoskodjon az előkészítő
munkálatokhoz 2016. évben szükséges legfeljebb 130,0 millió forint (az épület műemléki felújítási, rekonstrukciós
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges 83,1 millió forint, a szakmai
koncepció elkészítéséhez és a részletes szakmai program kidolgozásához szükséges 46,9 millió forint), az építési
munkálatokhoz 2016. évben szükséges legfeljebb 500,0 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások
minisztere bevonásával – az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében gondoskodjon az építési
munkálatokhoz a 2017. évben szükséges legfeljebb 600,0 millió forint, a berendezéshez, eszközbeszerzéshez
2017. évben szükséges legfeljebb 553,1 millió forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi
költségvetéséről szóló törvény XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a)
az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával dolgozza ki az 1. pontban
megjelölt intézmény jogállásának, működtetésének és fenntarthatóságának további részleteit, továbbá
b)
koordinálja az 1–3. pontokban foglalt célok megvalósítását,
c)
a b) pontban foglaltak elősegítése érdekében alakítson szakmai monitoring munkacsoportot az emberi
erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával, felkérve a Magyarok Nagyasszonya
Ferences Rendtartomány mint az ingatlan tulajdonosát, a Piarista Rend Magyar Tartománya mint
a kialakítandó Központ fenntartóját, valamint a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon delegált képviselőjét, továbbá a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjét a részvételre;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az a) alpont esetében: 2016. december 31.
a b) alpont esetében: folyamatos
a c) alpont esetében: 2016. június 30.
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a nemzetgazdasági
miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a 2014–2020-as programozási időszak
európai uniós forrásainak lehetséges bevonását az 1. pontban foglalt cél megvalósításához;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az 1. pontban foglalt cél megvalósításához
kapcsolódóan – a kulturális örökség védett elemeivel érintett helyszíneken a műemlékvédelmi szempontokat
a legmesszebbmenőkig érvényesítse.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1291/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a közúti árufuvarozók és a személyszállítási tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó
intézkedésekről
A Kormány megerősítve a logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését
szolgáló intézkedésekről szóló 1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatban foglalt célkitűzéseit
1. egyetért azzal, hogy a jogkövető magatartást tanúsító fuvarozók védelme érdekében fokozni szükséges a közúti
fuvarozói tevékenységre vonatkozó előírások betartásának és a jogosultságok ellenőrzését;
2. egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alatt létrehozásra kerüljön egy célzott ellenőrzési
csoport, amely a közúti ellenőrzést jelenleg végző szervezetek ellenőrzésein felül célzott jelleggel lát el országos
illetékességgel közúti ellenőrzési feladatokat;
3. egyetért azzal, hogy a 2. pontban megnevezett, a közúti árufuvarozók és a személyszállítási tevékenységet végzők
ellenőrzéséhez kapcsolódóan ellenőrzési tevékenységet ellátók részére felsőfokú végzettség előírására nem kerül
sor;
4. felhívja
a)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ellenőrzési csoport létrehozására és az 1. pont szerinti ellenőrzések végrehajtására,
b)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pontban foglalt ellenőrzési csoport létrehozásához és
a működtetéséhez szükséges forrásokat biztosítsa az alábbiak szerint:
i)
2016. évben 615 millió forintot,
ii)
2017. évtől évente 995 millió forintot,
c)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti, a közúti ellenőri csoport és
a más hatóságok által végzett közúti ellenőrzések koordinációjához szükséges intézkedéseket tegye meg,
d)
a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017. évben a feladat végrehajtása
költségvetési többletkiadással nem járhat;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében az ellenőrzési csoport létrehozásával kapcsolatban a felmerülés ütemében,
a működtetésével kapcsolatban folyamatos
a c) pont tekintetében az ellenőrzés megkezdésétől kezdve folyamatos
a d) pont tekintetében a 2017. év során folyamatos
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az ellenőrzési csoport első éves működésének tapasztalatait mutassa
be a Kormány részére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a járműipari tesztpálya létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért Magyarország járműiparban betöltött szerepének további erősítése céljából a járműipari tesztpálya
projekt stratégiai fontosságával és a járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges beruházás (a továbbiakban:
Beruházás) megvalósításával;
2. az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján alapítsa meg a Beruházást
megvalósító és a járműipari tesztpályát üzemeltető gazdasági társaságot (a továbbiakban: társaság), és
gondoskodjon a társaság tulajdonosi joggyakorlásának az iparügyekért felelős miniszter számára történő átadásáról;
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Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti társaság megalapításához és
működésének megindításához szükséges 50 millió forint költségvetési forrás biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1293/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért 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 (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátására Révész
Máriuszt 2016. június 11. napjától kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében ellátja
a)
a kerékpárutak fejlesztésével,
b)
a Bejárható Magyarország Program megvalósításával,
c)
az aktív kikapcsolódás, a természetjárás, a vízi, kerékpáros és lovasturizmus fejlesztésével,
d)
a szabadidős vitorlázás, az aktív táborozás, a vándortáborok, a kisvasutak, a magyarországi sípályák
fejlesztésével és népszerűsítésével,
e)
az országos tömegsport és szabadidős rendezvénysorozatok szervezésével és koordinálásával, valamint
f)
a szabadtéri sportparkok fejlesztésével
összefüggő feladatokat.
3. A miniszterelnök a kormánybiztos tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter útján irányítja.
4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásban és
juttatásokban részesül.
5. A kormánybiztost tevékenységének ellátásában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezetében működő ötfős
titkárság segíti.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1294/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásához szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért az állam tulajdonában álló, természetben a Budapest I. kerület, Nándor utca 5–7. szám alatt található,
a Budapest 6628 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) lebontásának szándékával, és
azzal, hogy az Ingatlan bontásához szükséges forrás kerüljön biztosításra;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ingatlan hasznosítási koncepciójának ismeretében gondoskodjon
az Ingatlan Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján történő lebontásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. november 15.
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3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter által elkészített részletes költség- és
ütemterv alapján tegyen javaslatot az Ingatlan bontásával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetéhez
a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete javára szükséges forrás
biztosítására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
4. visszavonja az Országos Villamos Teherelosztó épületének állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről
szóló 1554/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról
A Kormány
1. tekintettel a Közép-magyarországi régió területén elérhető európai uniós fejlesztési források nagyságrendjére,
egyetért azzal, hogy a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései
a 2016–2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi
támogatásban részesüljenek;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt célzott pénzügyi támogatás Pest megye hatályos Területfejlesztési
Koncepciójában és Pest megye Területfejlesztési Programjában meghatározott célokkal és a gazdaságfejlesztési
célú támogatások 60%-os arányával összhangban kerüljön felhasználásra a következő fő stratégiai fejlesztési irányok
mentén:
a)
közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító
fejlesztések,
b)
turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése,
c)
Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztése,
d)
munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés (belterületi utak, kerékpárutak, alacsonyabb rendű utak
fejlesztése),
e)
önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása,
f)
települések infrastrukturális ellátottságának javítása;
3. felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy az 1. pontban megállapított pénzügyi támogatás összegét
2016-ban 2 milliárd forint, 2017-ben 14 milliárd forint, 2018–2021 között évi 16 milliárd forint elkülönítésével
biztosítsa a Nemzetgazdasági Minisztérium központi költségvetési fejezetén belül, hazai költségvetési forrásból;
Felelős:
államháztartásért felelős miniszter
Határidő:
2016-ban a tárgyévi költségvetés módosítása során,
2017–2021 között az adott év költségvetésének tervezése során
4. felhívja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, hogy
a)
a 2. pontban meghatározott fő stratégiai irányok mentén, az 1. pontban foglalt pénzügyi támogatás
felhasználására – Pest Megye Önkormányzata és a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával –
dolgozza ki a lehető leghatékonyabb és átláthatóbb forrásfelhasználás feltételrendszerét, amely többek
között tartalmazza az irányítás és a végrehajtás szervezeti rendszerét, a forrásfelhasználás módját és
szabályait, valamint a szabályszerű felhasználás ellenőrzését biztosító mechanizmust,
b)
az a) alpontban foglaltaknak megfelelően kidolgozott feltételrendszert terjessze elfogadásra a Kormány elé,
c)
az 1. pontban megjelölt pénzügyi támogatás eredményes felhasználása érdekében gondoskodjon
az a) alpont szerint kidolgozott végrehajtási mechanizmus működtetéséről és biztosítsa a koordinációt
a feladatkörükben érintett miniszterek és Pest Megye Önkormányzatának bevonásával;
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Felelős:

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter a feladatkörükben érintett miniszterek
bevonásával
Határidő:
az a) és b) alpont esetében 2016. augusztus 31.
a c) alpont esetén folyamatos
5. felhívja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, hogy az e határozatban rögzített pénzügyi
támogatás Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások által történő felhasználásának
előrehaladásáról, a forrásfelhasználás aktuális állásáról a tárgyévet követő minden év március 31. napjáig
a Kormánynak számoljon be;
Felelős:
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter
Határidő:
2022-ig minden tárgyévet követő év március 31.
6. felhívja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, hogy a Pest Megye Önkormányzata bevonásával
kísérje figyelemmel a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési
Programja 2014–2020 alapján a 2. pontban meghatározott célok és prioritások megvalósulásának folyamatát, és
a)
legkésőbb 2020. március 31-ig adjon tájékoztatást azok 2016–2019 közötti megvalósításáról és szükség
esetén kezdeményezze az 1. pontban foglalt célzott pénzügyi támogatás felhasználásának, valamint
a végrehajtás módjának a felülvizsgálatát,
b)
legkésőbb 2022. március 31-ig adjon tájékoztatást azok 2016–2021 közötti megvalósításáról, továbbá
az 1. pontban foglalt célzott pénzügyi támogatás felhasználásáról és gondoskodjon a végrehajtás
tapasztalatainak figyelembevételéről a Pest megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, illetve
a 2020 utáni Pest megyei Területfejlesztési Program tervezése során.
Felelős:
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont esetében: 2020. március 31.
a b) alpont esetében: 2022. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1296/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány alapító jogainak gyakorlásával összefüggésben egyes
kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges
intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 9.6. pontja a következő 9.6.3. alponttal egészül ki:
(A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza
a nemzeti fejlesztési minisztert)
„9.6.3. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány”
(tekintetében).
2. Hatályát veszti az egyes alapítványokkal és költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló
1371/2014. (VII. 8.) Korm. határozat 1. pontja.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1297/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges beszerzéseinek
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 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti minősítéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Honvédség terrorellenes intézkedései megvalósításához
szükséges – 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 továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozó – beszerzéseit
a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja alapján folytassa le;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
2. a Korm. rendelet 74/B. §-a szerint lefolytatott vizsgálat alapján egyedi feltételek meghatározását nem írja elő.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt
– KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű – „E-közbeszerzés” megnevezésű projektjének tekintetében
felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról
1. A Kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014–2020, a Nemzeti Infokommunikációs
Stratégia, valamint a Közigazgatás és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program céljaival összhangban, annak
érdekében, hogy 2016. augusztus 12-ig az E-közbeszerzés projekt tekintetében szakmailag megalapozott és
összehangolt tervezést követően támogatási szerződés megkötésre kerüljön,
a)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Miniszterelnökség és a Miniszterelnökség irányítása
alá tartozó Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. – mint konzorciumi partnerek – útján gondoskodjon
a kialakításra kerülő elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetéséről és fenntartásáról;
b)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fentiekre figyelemmel 30 napon belül tegyen
javaslatot az elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetéséhez szükséges, vonatkozó jogszabály
módosításokról és azt terjessze a kormány elé;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében 30 napon belül
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az E-közbeszerzés projekt előkészítéséhez továbbá
annak műszaki-szakmai koncepciójának elkészítéséhez szükséges likviditási finanszírozást biztosítsa
a Miniszterelnökség mint lehetséges támogatást igénylő számára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1299/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a gazdasági növekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott,
közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházás – ideértve a megújuló energiaforrás alkalmazásával kombinált
beruházást is – megvalósítását célzó kiemelt projekt megvalósítása nem utalható a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe, ha azt a fővárosi és megyei kormányhivatal valósítja meg,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti jogszabály módosítás előkészítéséről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy az operatív programok egyes prioritásai vonatkozásában megállapított többletkötelezettség
vállalási szint hazai finanszírozásból tervezett projektek európai uniós forrásból történő finanszírozásba történő
átforgatásával kerüljön elérésre,
4. egyetért azzal, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében kerüljön kialakításra húszmilliárd forintos kerettel egy
élelmiszeripari fejlesztések megvalósítását célzó felhívás mezőgazdasági termeléssel foglalkozó középvállalatok
részére,
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 4. pont szerinti felhívás meghirdetéséről,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül
gondoskodjon egy 100 milliárd forint keretösszegű, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást egyenlő
arányban tartalmazó, élelmiszeripari fejlesztések megvalósítását célzó kombinált felhívás meghirdetéséről,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja az érintett minisztereket, hogy a már támogatási döntéssel rendelkező projektek szerződéskötési folyamatát
gyorsítsák fel.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a gazdasági növekedés érdekében szükséges egyes fejlesztéspolitikai intézkedésekről
A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a felelősségi körükbe tartozó, elsősorban a versenyszféra számára
meghirdetett felhívások esetén gondoskodjanak
1. az irányításuk, felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek, és a tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó
gazdasági társaságok által benyújtott – a Kormány egyedi döntésével meg nem erősített – támogatási kérelmek
visszavonásáról,
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
2. arról, hogy az 1. pontban meghatározott költségvetési szervek, és gazdasági társaságok csak akkor nyújthassanak be
támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány egyedi döntésével előzetesen hozzájárult,
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
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3. a Kormánynak az 1. és 2. pont szerinti egyedi döntése esetén a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.)
Korm. határozat 44–56/A. pontjában szabályozott eljárás betartásáról.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok
egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról
1. A Kormány
a)
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
19. § (3) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 6154,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
b)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 152. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt
költségvetési maradványokból a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 80 000 ezer forint, valamint
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 3000 ezer forint felhasználását és az Áht. 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítását;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
c)
az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de
meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból
a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 50 114 ezer forint felhasználását;
d)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a IV. Alapvető Jogok Biztosának
Hivatala fejezetnél keletkezett 212 766 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány
2. számú melléklet szerinti átcsoportosítását.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő
intézkedésekről szóló 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 1. pontjában a „Külgazdasági és Külügyminisztérium
részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30.” szövegrész helyébe a „Külgazdasági és
Külügyminisztérium részére a Magyar–Kínai kapcsolatok felvételének évfordulójával kapcsolatos feladatokra
átcsoportosított 74,4 millió forint tekintetében 2016. december 31., a külképviseleti nyitásokkal kapcsolatban
átcsoportosított 2173,6 millió forint tekintetében 2017. június 30.” szöveg lép.
3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 2. pontjában a „2016. június 30.,”
szövegrész helyébe a „2016. június 30., a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére átcsoportosított összeg
tekintetében 2016. december 31.,” szöveg lép.
4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1493/2015. (VII. 21.) Korm. határozatban a „2016. március 31.” szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg lép.
5. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat 1. pontjában a „2016. október 31.” szövegrész helyébe a „2016. október 31.,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a Római és Vatikáni Nagykövetség és a Zágrábi Nagykövetség
rezidencia ingatlan-beruházással kapcsolatos feladatokra biztosított összesen 200,0 millió forint tekintetében
2017. június 30.” szöveg lép.
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6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzatátcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában
a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. június 30., a Külképviseletek igazgatása cím részére átcsoportosított
összeg tekintetében 2017. június 30.” szöveg lép.
7. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat 2. pontjában a „2016. június 30.”
szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg lép.
8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat 1. pontjában a „forint tekintetében”
szövegrész helyébe a „forint, valamint a Közgyűjtemények cím javára a Szépművészeti Múzeum részére
átcsoportosított 1510,0 millió forint tekintetében” szöveg lép.
9. A Kormány egyetért azzal, hogy a vajdasági magyar falu-, tanya- és peremkerületi gondnoki rendszer kialakítása
és működtetése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1529/2015. (VII. 31.) Korm. határozat szerint a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Alapból
nyújtott támogatások cím, 6. Egyéb támogatások alcím javára a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt
előirányzat javára átcsoportosított 60,0 millió forintból 30,0 millió forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
10. A kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat 1. pontjában a „2016. június 30.” szövegrész helyébe
a „2016. december 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi azonosító
280645

358462
004118

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

XLIII.

47

2
2

K3
1

2

271734

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító
280645
358462
004118

Fejezet
szám

XVII.

XVIII.

4

4

1

1

33

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
szám

1
20
2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2

296335

XI.

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

1
20

XVIII.

Alcím
szám

K6

K5
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésű előirányzatok
2024. évi Olimpiai pályázat finanszírozása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Dologi kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Állami tulajdonú társaságok támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Országvédelmi Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

263,6
61,4
3 000,0
150,0

2 379,4

300,0
-6 154,4

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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1. melléklet az 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

47

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
2024. évi Olimpiai pályázat finanszírozása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

325,0
3 000,0
150,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
6 154,4

II. n.év
6 154,4

III.n.év

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
egyéb: azonnal
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz
A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezetszám
IV.
XIV.

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsoport
szám

Kiemelt
Jogcímelőirányzatszám
szám

1

K8

1

K5

4

K5

6

K5

7
20

K5
1

48

K8

49

K5

51
2
XLIII.

2

K5

5

K5

1
1
2
4

K6
1

K6

Ezer forintban
Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcímcsoport
név

Jogcím név

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Terrorelhárítási Központ
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
Rendőrség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átcsoportosítás (+/-)

-212 766

Egyéb működési célú kiadások

-4 203

Egyéb működési célú kiadások

-480

Egyéb működési célú kiadások

-11 045

Egyéb működési célú kiadások

-20 837

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-7 797

Egyéb működési célú kiadások

-6 006

Egyéb működési célú kiadások
Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások

-29 604

Vízkárelhárítási művek fenntartása
Vízügyi feladatok támogatása

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások

-28

212 766
80 000
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A Kormány 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok
egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §
(3) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 5725,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított
jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványokból
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 71 805 049 ezer forint 2016. június 30. utáni
felhasználását, valamint a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett
376 885 ezer forint felhasználását.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

20

030164

33

359551

2

K5

47
48

351717
XX.

K5
2

K3
K8

5

20
302891

K1
K2
K3
3

16

351706

1

K1
K2
K3
K6
K7

9

K5
K8

23
340640

29

30
264667
341217

XI.

6
30

348617
271734

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

K5
K6

1
57

33

K5
2

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Hungaroring Sport Zrt. támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása
Egyéb működési célú kiadások
2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása
Egyéb működési célú kiadások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok támogatása
Felsőoktatás speciális feladatai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sporttevékenység támogatása

K1
K2
K3
K6

4
26

Fejezet
név

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Olimpiai Bizottság
Egyéb működési célú kiadások

Miniszterelnökség
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

K5
K8
K5

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Országvédelmi Alap
Egyéb működési célú kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Módosítás
(+/-)

200,0
180,0
200,0
9,7
2 754,8
85,0
24,0
91,0

70,0
18,0
109,0
727,0
3,0
100,5
149,5

11,8
3,2
28,5
662,0
4,5

200,0
66,8

14,8
12,2
-5 725,3
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28

343428

Kiemelt
előir.
szám

K5

24

358462

227942

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi
azonosító
341217

348617

Fejezet
szám

XI.

XVII.

Cím
szám

030164
359551
358462
351717
227942

5
20

302891
351706
340640
343428
264667
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

33

3
16
23
28
30

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

1

47
48
XX.

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

57
20

Kiemelt
előir.
szám

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

6
30

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

2
24
2

1
9
29
4
26

2

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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Államháztartási
egyedi
azonosító

66,8

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Hungaroring Sport Zrt. támogatása
Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása
2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok támogatása
Felsőoktatás speciális feladatai
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Olimpiai Bizottság

27,0

200,0
180,0
200,0
2 764,5
200,0
927,0
250,0
705,5
4,5
200,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I.n.év
5 725,3

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

5 725,3
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A Kormány 1303/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a vízügyi igazgatási szervek 2016. február 1. és március 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség
alapján végzett árvíz, belvíz és helyi vízkár elleni védekezési, valamint vízminőség-védelmi
tevékenységének finanszírozásáról
A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 4. melléklet 2. pontjában adott felhatalmazás alapján – a vízügyi igazgatási szervek 2016. február 1. és
március 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és helyi vízkár elleni
védekezési, valamint vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozása céljából – jóváhagyja a Kvtv.
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,
50. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoportnak 997,3 millió forint összeggel történő
túllépését.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1304/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a kormányfői protokollfeladatok ellátásához kapcsolódó 2016. évi többletforrás biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdaság minisztert, hogy a kormányfői protokollfeladatok ellátásához kapcsolódó
kötelezettségek teljesítése céljából egyszeri jelleggel gondoskodjon a Magyarország központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,
a)
2. Külképviseletek igazgatása cím javára 105,0 millió forint, valamint
b)
7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 8. Kormányfői protokoll jogcímcsoport javára
385,0 millió forint,
összesen 490,0 millió forint biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
felmerülés ütemében
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1305/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. (II. 15.)
Korm. határozat módosításáról
1. A nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. (II. 15.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a tenisz, mint kiemelt sportág fejlesztése és hazai népszerűsítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági
minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a 2016–2018. évi ifjúsági tenisz csapat
világbajnokság (Junior Davis Cup and Fed Cup), valamint – a rendezési jog megszerzése esetén – 2016-tól
WTA International női tenisztorna és – jövőbeni ATP World Tour 250 tenisztorna megrendezésének szakmai
előkészítése érdekében – felnőtt férfi és női nemzetközi versenysorozat (ITF Pro Circuit, ATP Challenger Tour versenyek)
megrendezéséhez szükséges forrásoknak a Magyarország központi költségvetése XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
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fejezetében történő biztosításáról és ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években az alábbiak
szerint:]
„b) a WTA International női tenisztorna jogdíjainak, engedélyezési díjainak és a jog megszerzéséhez szükséges
költségek megfizetésére
ba) 2016-ban bruttó 275 000 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 45 538 ezer forint támogatást,
bb) 2017-ben bruttó 275 000 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 45 538 ezer forint támogatást,
bc) 2018-ban bruttó 275 000 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 20 339 ezer forint támogatást,
bd) 2019-ben bruttó 250 000 USD-nek megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 20 339 ezer forint támogatást;”
(biztosítson a céloknak és előírásoknak mindenben megfelelő minőségű rendezésekhez.)
2. A Határozat a következő d) ponttal egészül ki:
[A Kormány a tenisz, mint kiemelt sportág fejlesztése és hazai népszerűsítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági
minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a 2016–2018. évi ifjúsági tenisz csapat
világbajnokság (Junior Davis Cup and Fed Cup), valamint – a rendezési jog megszerzése esetén – 2016-tól
WTA International női tenisztorna és – jövőbeni ATP World Tour 250 tenisztorna megrendezésének szakmai
előkészítése érdekében – felnőtt férfi és női nemzetközi versenysorozat (ITF Pro Circuit, ATP Challenger Tour versenyek)
megrendezéséhez szükséges forrásoknak a Magyarország központi költségvetése XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezetében történő biztosításáról és ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években az alábbiak
szerint:]
„d) az ATP 250 World Tour férfi tenisztorna jogdíjainak, engedélyezési díjainak és a jog megszerzéséhez szükséges
költségek megfizetésére
da) 2016-ban bruttó 420 000 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 25 200 ezer forint támogatást,
db) 2017-ben bruttó 430 000 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 229 370 ezer forint támogatást,
dc) 2018-ban bruttó 440 000 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 229 370 ezer forint támogatást,
dd) 2019-ben bruttó 440 000 eurónak megfelelő forintösszegű, valamint ezen felül 229 370 ezer forint támogatást;”
(biztosítson a céloknak és előírásoknak mindenben megfelelő minőségű rendezésekhez.)
3. A Határozat nyitó szövegrészében a „2016-tól WTA International női tenisztorna és – jövőbeni ATP World Tour 250
tenisztorna megrendezésének szakmai előkészítése érdekében –” szövegrész helyébe a „2017-től WTA International
női tenisztorna és ATP 250 World Tour férfi tenisztorna megrendezésének szakmai előkészítése érdekében, továbbá”
szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1306/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósításra kerülő fejlesztések
támogatásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról
és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
1. pont c) alpontja alapján a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím
4. Területfejlesztési feladatok alcím 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport számára biztosított
2275 millió forint támogatás a Bicske–Tarján–Etyek közötti kerékpárút kiviteli terveinek elkészítése, valamint
I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése, továbbá az Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó
fejlesztések I. ütemének megvalósítására kerüljön felhasználásra;
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2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Bicske–Tarján–Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és
a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése, valamint az Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések II. ütemének
megvalósítása érdekében további 1441 millió forint forrás biztosításáról gondoskodjon a XV. Nemzetgazdasági
Minisztérium fejezet javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1307/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a Mezőkövesd város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Mezőkövesd város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 0284/1, 0284/2, 0284/3, 0284/4, 0284/5, 0284/6, 0284/8, 0284/10 és 0284/11 helyrajzi számú földrészleteket,
valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1308/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a Makovecz-hagyaték megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány kiemelt feladatként kezeli a Makovecz Imre hagyatékáról való gondoskodást, életművének a jövő nemzedékkel való
megismertetését, ennek érdekében
1. támogatja a Makovecz Imre Emlékközpont létrehozását, melyhez Makovecz Imre műteremháza szolgálhat méltó
helyszínül, ahol megjeleníthetők az építész használati tárgyai, lakóhelyének legprominensebb berendezési tárgyai;
2. egyetért a Makovecz-hagyaték jelenleg magántulajdonban álló ingó és ingatlan vagyontárgyainak – így különösen
a Budapest XII. kerület 10286/10 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1125 Budapest, Városkúti út 2.
szám alatt található ingatlan –, valamint a szellemi hagyaték részét képező, vagyoni értékkel bíró elemeinek állam
által történő megvásárlásának szándékával;
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pontban megjelölt vagyonelemek állam általi megvásárlásához
szükséges – legfeljebb 400,0 millió forint – forrást a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben biztosítsa;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pontban említett vagyonelemek állam részére adásvétel útján
történő megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1309/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 67/2016. (VI. 13.) ME határozata
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai közötti
gazdasági partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben
eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az egyrészről az Európai Unió
és tagállamai, másrészről a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges
megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 68/2016. (VI. 13.) ME határozata
a Magyarország és Bosznia-Hercegovina között a határon átnyúló és a szervezett bűnözés megelőzésében
és az ezek elleni küzdelemben folytatott együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország és Bosznia-Hercegovina között a határon átnyúló és a szervezett bűnözés
megelőzésében és az ezek elleni küzdelemben folytatott együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) létrehozásával;
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2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyért felelős minisztert, hogy
az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 69/2016. (VI. 13.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítéséről szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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