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Kormányrendeletek

A Kormány 168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában és a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § a) és c) pontja tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § b) pontja tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. §

(1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„10. a nemzeti felsőoktatás Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,”
(2) Az R. 6. § (1) bekezdése a következő 33–35. ponttal egészül ki:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„33. a tudományos kutatás Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,
34. az Európai Uniós programok támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, és
35. a nemzeti köznevelés és a szakképzés Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását.”

2. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 9., 10.,
13. és 14. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.”
(2) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 6., 22–29.,
31. és 32. pontjában meghatározott szakterület szakmai irányítása.”

3. §		
Az R. 5. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnöke helyetteseinek feladat- és hatásköre”
4. §		
Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Honvéd Vezérkar főnöke szakirányítja
a) a Honvédség alkalmazásával,
b) a készenlét fenntartásával és fokozásával,
c) a Honvédség kiegészítésével,
d) a hadrafoghatósággal,
e) a kiképzéssel és a felkészítéssel,
f ) a Honvédség egészségügyi tevékenységével,
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g) a műveleti egységesítéssel és szabványosítással,
h) a nemzeti doktrínarendszer összehangolásával és az egyes nemzeti doktrínák fejlesztésével,
i) a katonai fegyelemmel
kapcsolatos felső szintű feladatok végrehajtását.”
5. §		
Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
a) szolgálati elöljárói a Honvéd Vezérkar főnökének alárendelt szervek és szervezetek állományába tartozó
katonáknak,
b) gyakorolják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső rendelkezésekben
hatáskörükbe utalt jogköröket, továbbá ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Honvéd Vezérkar főnöke
eseti jelleggel megbízza őket,
c) a minisztériumon belül a feladat- és hatáskörét érintő döntések előkészítése során a helyettes államtitkárral
azonos egyeztetési joggal rendelkeznek.
(2) A Honvéd Vezérkar főnökének a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt helyettese
a) összehangolja a befogadó nemzeti támogatás katonai logisztikai követelményeinek és feladatainak
meghatározását,
b) összehangolja az elektronikai hadviseléssel, az információs műveleti képességekkel kapcsolatos tevékenységet,
c) javaslatot tesz a csapatkiképzés fő irányaira, gondoskodik a kiképzési feltételek folyamatos biztosításáról,
jóváhagyja a központi kiképzési objektumok elosztási tervét,
d) összehangolja a katonai rendészeti, az őrzés-védelmi, az objektumbiztonsági, a komendáns és a helyőrségi
feladatok végrehajtását,
e) meghatározza a hadtudományi kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos katonai követelményeket,
f ) vezeti a Tábornoki Előmeneteli Bizottságot,
g) közvetlenül szervezi a Honvéd Vezérkar főnöke és az e bekezdés szerinti feladat- és hatáskörébe tartozó döntések
szakmai előkészítését és végrehajtását, és ezzel összefüggésben összehangolja a Honvéd Vezérkar tevékenységét,
h) felelős a Honvéd Vezérkar hatáskörébe tartozó belső rendelkezések kidolgozásáért, módosításának
előkészítéséért,
i) koordinálja a Honvéd Vezérkar egységes szakmai véleményének kialakításával összefüggő és a belső információs
rendszerek szakmai kommunikációs felügyeletével kapcsolatos tevékenységet,
j) vezeti, felügyeli a katonai igazgatással kapcsolatos stratégiai szintű feladatok tervezését.”
6. §		
Az R. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § A Kormány a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének a Magyar Honvédség
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságot jelöli ki, amelynek illetékessége az ország egész
területére kiterjed.”
7. §		
Az R.
a)
46. § (1) bekezdésében és 49. § (1) bekezdésében az „az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről,
az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és
anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban
használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 27. § (2) bekezdés
a) pontja” szövegrész helyébe az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 48. § (2) bekezdés
a) pontja” szöveg,
b)
70. § (4) bekezdésében az „az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, ha az azokkal kapcsolatban
a katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások
biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt
igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 10. § (8) bekezdése” szövegrész
helyébe az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § (8) bekezdése” szöveg,
c)
5. mellékletében a „közoktatási, felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe a „köznevelési, felsőoktatási
intézmény” szöveg
lép.
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8. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, valamint
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában,
valamint a 110. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. és 21. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében – a 35. §-t ide nem értve – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3.,
6. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont
a) alpontjában, 7. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. § tekintetében az Alaptörvény 15. § (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az oktatásért felelős miniszter a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján – szükség szerint szakértők
bevonásával – dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót, és hallgató esetén a felsőoktatási intézményt is.”
2. §		
Az R1. 26/A. § (3) bekezdésében az „a Balassi Intézet” szövegrész helyébe az „az Eötvös Loránd Tudományegyetem”
szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
25. § (3) bekezdésében az „és a Balassi Intézet bonyolítja le” szövegrész,
b)
26. § (5) bekezdése,
c)
27. § (2) bekezdésében az „ , és a Balassi Intézet bonyolítja le” szövegrész.
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2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Többes pedagógusi jogviszony esetén az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyben a pedagógus
a munkaideje nagyobb hányadát teljesíti. Ha ez nem állapítható meg, az az intézmény a közreműködő intézmény,
amelyikkel a jogosult a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát korábban létesítette.”
5. §		
Az R2.
a)
5. § (4) bekezdésében az „a Diákkedvezmény Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „az adatkezelő”,
b)
6. § b) pontjában és 13. § (1) bekezdés b) pontjában az „Nftv. 1. számú mellékletében” szövegrész helyébe
az „Nftv. 1. mellékletében”,
c)
35. § (4) bekezdésében a „pedagógus- és oktatói igazolvány” szövegrész helyébe a „pedagógusigazolvány”
szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
1. § (1) bekezdés c) pontja,
b)
12. § (1) bekezdés c) pontja,
c)
12., 13. és 14. alcíme,
d)
34. § (1) bekezdés c) pontjában az „és a 30. § (8) bekezdésében” szövegrész,
e)
Mellékletében az „oktatói igazolvány helyett kiállított” szövegrész.

3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosítása
7. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében az „a közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész helyébe az „az államtudományi” szöveg lép.

4. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.)
Korm. rendelet módosítása
8. §		
Hatályát veszti a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
a)
18. § (1) bekezdése,
b)
18. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az (1) bekezdésben meghatározott feladatai mellett” szövegrész.

5. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdésében az „a közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész
helyébe az „az államtudományi” szöveg lép.

6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése alapján – az Nftv. 48/P. §-a szerinti
határozatban közölt esedékesség napjáig – benyújtott kérelmében vállalja, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt tart fenn, a kérelemről hozott döntés
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jogerőre emelkedésének napjától az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamot
követő háromszázhatvanötödik napig teljesítheti a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettségét.
(2) Az Nftv. 48/A. § b) pontja és 48/N. § (3) bekezdése szerinti munkavégzési kötelezettségbe az ügyfél kérelmére
be kell számítani a hallgatói jogviszony megszűnését követően a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre
irányuló jogviszonyt. Ez esetben a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség teljesítésének (1) bekezdés szerinti
határideje a hallgatói jogviszony megszűnését követő naptól számítandó.”
11. §		
Az R3. 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás befejezéséig mentesítési kérelem nyújtható be. Az Nftv. 48/N. §
(3) bekezdése szerint teljesített munkavégzés beszámítására irányuló kérelmet az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási
eljárás befejezéséig lehet benyújtani, azzal, hogy az esedékességet követően e kérelemmel csak egyszer lehet élni.”
12. §		
Az R3. a következő 41. §-sal egészül ki:
„41. § E rendeletnek a – felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított – 5/A. § (1)–(3) bekezdését, 9. §
(9) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
13. §		
Az R3. 5/A. § (3) bekezdésében
a)
a „volt” szövegrész helyébe a „(volt)”,
b)
a „jogviszonyt létesít,” szövegrész helyébe a „jogviszonyt létesít vagy tart fenn,”
szöveg lép.
14. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
5/A. § (3) bekezdésében az „ismételten” szövegrész,
b)
9. § (5) bekezdése.

7. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
15. §

(1) A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szakmai tanárszakon osztott képzésben a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit.
A képzésben összegyűjtendő kreditek száma 90 kredit és a képzési idő 3 félév, ha az előzetesen megszerzett
köznevelési munkatapasztalat elismerése alapján az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat időtartama 2 félév helyett
lehet 1 félév.”
(2) Az R4. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésben, főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon
a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanárszak képzési ideje 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma
60 kredit, két tanárszakon a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. Egyetemi szintű,
mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzésére
irányuló mesterképzésben – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint – a képzési idő
4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. Tanító szakképzettség birtokában, ha a 3. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti szakterületi ismeret 100 kredit, akkor a képzési idő 4 félév és a megszerzendő kreditek száma
120 kredit. Ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret 130 kredit, akkor a képzési idő 5 félév
és a megszerzendő kreditek száma 150 kredit. Szakoktató szakképzettség birtokában újabb, szakmai tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésben a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit.”

16. §		
Az R4. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 5. § (3)–(5) bekezdése szerinti képzésben az idegen nyelv műveltségi területhez tartozó tanárszakokra
történő felvétel feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,
a holland nyelv és kultúra tanára, a portugál nyelv és kultúra tanára és az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és
kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvismeret, a romológiatanár
(romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára) tanárszakra történő felvétel feltétele romani vagy beás
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nyelvből, a japán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele japán nyelvből legalább középfokú
(B2), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.”
17. §		
Az R4. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek a – felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított – 6. § (4) és (6) bekezdését, 7. §
(1) bekezdését és 12. § (6) bekezdését, valamint 1. melléklet 2. pontját a Módr. hatálybalépését követően indult
képzésben felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
18. §		
Az R4. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
19. §		
Hatályát veszti az R4. 7. § (1) bekezdésében a „közös képzési szakasz kreditértéke 180 kredit, amelyből a” szövegrész.

8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
20. §

(1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete
a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R5. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

21. §		
Az R5. a következő 52. §-sal egészül ki:
„52. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdését, 15. § (3) bekezdés d) pont da) alpontját,
15. § (6) bekezdését, 21. § (1) bekezdés j) pontját, 27. § (2) bekezdését először a 2017. évi keresztféléves felvételi
eljárásban kell alkalmazni.”
22. §		
Az R5.
a)
5. § (1) bekezdésében a „szeptember 30-ig” szövegrész helyébe az „október 10-ig”, a „november 15-ig”
szövegrész helyébe a „december 10-ig”,
b)
15. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában a „30” szövegrész helyébe a „32”,
c)
15. § (6) bekezdésében az „e) pontja” szövegrész helyébe a „b) és e) pontja”,
d)
21. § (1) bekezdés j) pontjában a „24” szövegrész helyébe a „32”,
e)
27. § (2) bekezdés b) pontjában az „elektronikus levelezési cím hiányában” szövegrész helyébe
az „az elektronikus levél sikertelen kézbesítése esetén”,
f)
41. § (1) bekezdésében a „hitéleti képzésekre,” szövegrész helyébe a „hitéleti képzésekre, a nemzetközi közös
képzésekre”
szöveg lép.
23. §		
Hatályát veszti az R5. 17. § (5) bekezdésében a „közismereti” szövegrész.

9. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 12. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 9–11. § szerinti ösztöndíj, illetve a (2) bekezdés szerinti támogatás összege a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap és a Magyar Tudományos Akadémia előirányzata, valamint a felsőoktatási intézmény ilyen céllal
elnyert egyéb támogatásának terhére, vagy a felsőoktatási intézmény saját forrásából kiegészíthető.”
25. §		
Az R6. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Nftv. 10. §-a és a jelen rendelet 2–8. §-a alapján minősített intézményeknek az Nftv. 84. § (2) bekezdés
g) pontja és 84/C. §-a alapján adható többlettámogatás az alábbi jogcímeken használható fel:
a) oktatás: az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növelése;
b) független kutatás-fejlesztés: a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az együttműködésen alapuló kutatásfejlesztést, beleértve a kutatóhelyek fenntartását, működtetését;
c) a kutatási eredmények terjesztése;
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d) a technológiaátadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belső természetűek és a belőlük
származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét;
e) az oktatói és kutató kiválóság elismerése és javadalmazása, ösztöndíjak adományozása, kiegészítése;
f ) nemzetközi kapcsolatépítést és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók fogadását szolgáló
szervezetfejlesztés;
g) hallgatói kiválóság elismerése, ösztöndíjak adományozása, kiegészítése.”
26. §		
Az R6. 12. § (1) bekezdésében a „10–60” szövegrész helyébe az „5–60” szöveg lép.

10. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
27. §

(1) A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 6. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be:
a) akit a kormányközi oktatási megállapodások alapján a küldő fél vagy az arra felhatalmazott szervezet arra jelöl,
b) aki vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt, és
c) aki korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt az ösztöndíjprogramban.”
(2) Az R7. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a Közalapítvány hivatalos honlapján
kell közzétenni.”

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Nftv. 77. § (4) bekezdése szerinti képzés magyar felsőoktatási intézmény által történő indításának
nyilvántartásba vételét a magyar felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi
felsőoktatási intézmény és a képzés állami elismertségének, továbbá az Nftv. 77. § (4) bekezdésében előírt feltételek
meglétének igazolását, valamint a külföldi és a magyar felsőoktatási intézmény által a képzés megszervezésére
vonatkozóan megkötött megállapodást.”
29. §		
Az R8. 8. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a Hivatal megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti feltételek valamelyike nem áll fenn, határidő tűzése mellett
felhívja a felsőoktatási intézményt a hiányzó feltételek biztosítására. Ha a határidő nem megfelelő eredménnyel vagy
eredménytelenül telik el, a Hivatal]
„c) a működési engedélyt visszavonja, és kezdeményezi a miniszternél a felsőoktatási intézmény állami
elismerése visszavonására irányuló eljárás megindítását, ha az Nftv. 6. § (2) bekezdésében – egyházi felsőoktatási
intézmény esetében az Nftv. 91. § (5) bekezdésében, művészeti felsőoktatási intézmény esetében az Nftv. 101. §
(4) bekezdésében, egyes intézmények esetében az Nftv. 104. §-ában, 104/B. §-ában és 104/C. §-ában – foglaltak nem
teljesülnek.”
30. §		
Az R8. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felsőoktatási szakképzés, valamint felsőoktatási szakképzés szakirányának indítása nyilvántartásba vételének
kezdeményezése tekintetében a 18. § (3) bekezdését kell alkalmazni.”
31. §		
Az R8. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet
2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele során, a pedagógusszakvizsgává minősítésről szóló döntés vonatkozásában kikéri a pedagógus-továbbképzés rendszere működésének
véleményezésére jogosult szakértői testület véleményét. Olyan szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele
során, amelynek szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, illetve amelyik
egészségügyi vagy szakértői kompetenciák megszerzésére való felkészítést ígér, a kérelemhez – a (2) bekezdésben
foglaltakon túl – mellékelni szükséges a szakterületért felelős miniszter véleményét is.”
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32. §		
Az R8. 34. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A felsőoktatási intézmény iratkezelési rendjét az intézmény a köziratokról, a közlevéltárakról és
a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján szabályozza.”
33. §		
Az R8. 48. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felsőoktatási intézmény az elrontott és a kicserélt oklevél, oklevélmelléklet formanyomtatványok adatait
az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba haladéktalanul rögzíti, majd a felsőoktatási intézmény szabályzatában
meghatározott módon és időben selejtezési jegyzőkönyvet készít, illetve az elrontott, kicserélt példányokat
megsemmisíti.”
34. §

(1) Az R8. 65/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter delegálásról szóló döntését megelőzően a javasolt tagok névsora és szakmai önéletrajza a miniszteri
döntés meghozataláig, majd azt követően a delegált tag neve és önéletrajza a megbízatásának végéig nyilvános
azzal, hogy a személyes adathoz való hozzáférést a minisztérium honlapján kell biztosítani.”
(2) Az R8. 65/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A konzisztóriumi tagjelölt a jelölést elfogadó nyilatkozattal vállalja, hogy
a) a tagságból eredő feladatait személyesen látja el,
b) a tagsággal összefüggésben tudomására jutott, a felsőoktatási intézményre vonatkozó tevékenységre,
gazdálkodásra vonatkozó információt üzleti titokként kezeli, amelyet a megbízás ideje alatt, valamint azt követően
harmadik fél részére nem ad ki, azt csak a konzisztóriumi tagságból eredő feladatai ellátásához szükséges
mértékben használja fel,
c) nem vesz részt a konzisztórium munkájában, ha a jogaira vagy kötelezettségeire a konzisztórium döntése
kihatással lehet, illetve ha a döntés szerinti ügynek tárgyilagos megítélése tőle egyéb okból nem várható
(elfogultság),
d) az (5) bekezdés és a c) pont szerinti körülmény fennállását haladéktalanul bejelenti a miniszternek.”

35. §		
Az R8. a következő 72. §-sal egészül ki:
„72. § (1) 2016. július 1-től az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Intézet jogutódja az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Intézet.
(2) 2016. július 1-től a Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda jogutódja
a Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda.”
36. §

(1) Az R8. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) Az R8. 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(3) Az R8. 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

37. §		
Az R8.
a)
4. § (1) bekezdésében, valamint 4/A. § (6) bekezdésében a „szeptember 15-éig” szövegrész helyébe
a „szeptember 20-áig”, az „október 31-éig” szövegrész helyébe a „december 5-éig”,
b)
10. § (2) bekezdésében az „az Nftv.” szövegrész helyébe az „a 7. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak és az Nftv.”,
c)
40. § (5) bekezdés e) pontjában a „félévekben” szövegrész helyébe a „félévben”,
d)
46. § (10) bekezdés e) pontjában a „továbbáe” szövegrész helyébe a „továbbá”,
e)
48. § (4) bekezdésében a „vesz fel.” szövegrész helyébe a „vesz fel, és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba
rögzíti.”,
f)
51. §-ában a „szünetelését, az adott” szövegrész helyébe a „szünetelését, illetve nem szünteti meg
a jogviszonyát, az adott”,
g)
65/A. § (5) bekezdésének nyitó szövegrészében az „A konzisztórium tagjának nem jelölhető” szövegrész
helyébe a „Konzisztóriumi tagnak nem jelölhető, tagi megbízást nem kaphat”
szöveg lép.
38. §		
Hatályát veszti az R8.
a)
19. § (3) bekezdés a) pontjában az „az (1) bekezdés b) pontja szerinti együttműködésben”,
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b)

53. § (3) bekezdés b) pont bh), bj) és bk) alpontjában, 54. § (2) bekezdésében és 5. melléklet 1. pont
b) alpontjában és 2. pont b) alpontjában az „(attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás)”,
c)
54. § (7) bekezdésben az „ , így különösen attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás” szövegrész,
d)
61. § (5) bekezdése,
e)
2. melléklet 1. pont b) alpontja,
f)
6. melléklet 2.1.1. pont j) alpontjában a „ , továbbá kar esetében az egyetemi vagy főiskolai jelleg”,
g)
6. melléklet 2.1.2. pont e) alpontjában a „szervezet”,
h)
9. melléklet 6.9. pontjában a „keltezés, bélyegző, aláírás””,
i)
9. melléklet 6.10. pontjában a „vagy születési anyakönyvi névváltozás”
szövegrész.

12. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása
39. §

(1) A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésének
megfelelően az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési
és kimeneti követelményeiről szóló 7/2016. (II. 15.) MvM rendelet tartalmazza.”
(2) Az R9. 2. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hitéleti képzési területen alapképzési szakon az MKKR 6. szintjének megfelelő, mesterképzési szakon az MKKR
7. szintjének megfelelő végzettség és szakképzettség szerezhető.
(8) Az Nftv. 15. § (6) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, a szakirányú
továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet szerinti,
a) alapfokozatot követő, valamint alap- és mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR
6. szintjének megfelelő,
b) kizárólag mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 7. szintjének megfelelő
szakképzettség szerezhető.”

40. §		
Az R9. 10. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az építőművész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak
képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi,
ha a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.)
Korm. rendelet hatálybalépésekor a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak a kérelmező
felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.”
41. §

(1) Az R9. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(2) Az R9. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(3) Az R9. 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

42. §		
Az R9. 10. § (4) bekezdésében az „a felsőoktatási intézmény kérelme alapján az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi”
szövegrész helyébe az „az oktatási hivatal hivatalból veszi nyilvántartásba” szöveg lép.

13. Záró rendelkezések
43. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.
(2) A 32. § és a 38. § e) pontja 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R4. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Szakmai tanárszakok

1.

A

B

szakmai terület

tanárszak

2.

műszaki

mérnöktanár (szakirányok: gépészet-mechatronika, elektrotechnikaelektronika, informatika, bio-vegyipar, építő-építészet, könnyűipar, faipar,
nyomdaipar, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás, polgári és
biztonságvédelem, műszaki-gazdasági)

3.

közgazdasági

közgazdásztanár (szakirányok: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel,
ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-marketing, vállalkozási
ismeretek)

4.

agrár

agrármérnöktanár (szakirányok: mezőgazdaság, mezőgazdasági gépész,
élelmiszer, erdészet- és vadgazdálkodás, földmérés, kertészet- és parképítés)

5.

gyógypedagógia

gyógypedagógia-tanár

6.

konduktor

konduktortanár

7.

egészségügy

egészségügyi tanár

8.

neveléstudomány

pedagógiatanár2

9.

zeneművészet1

zenetanár (szakirányok: zongoratanár, orgonatanár, csembalótanár,
hárfatanár, gitártanár, lanttanár, harmonikatanár, cimbalomtanár,
hegedűtanár, mélyhegedűtanár, gordonkatanár, gordontanár, fuvolatanár,
furulyatanár, oboatanár, klarinéttanár, szaxofontanár, fagott-tanár, kürttanár,
trombitatanár, harsonatanár, tubatanár, ütőhangszertanár, magánénektanár,
jazz-zongoratanár, jazzgitártanár, jazzbasszusgitár-tanár, jazzbőgőtanár,
jazzszaxofontanár, jazztrombitatanár, jazzharsonatanár, jazzdobtanár,
jazzénektanár, jazz-zeneszerzéstanár, zeneismeret-tanár, egyházzenetanár,
ének-zene tanár)

10.

11.
12.

zeneművésztanár (szakirányok: zongoraművész-tanár, zongorakísérőkorrepetitor tanár, csembalóművész-tanár, orgonaművész-tanár,
hárfaművész-tanár, gitárművész-tanár, cimbalomművész-tanár,
harmonikaművész-tanár, hegedűművész-tanár, mélyhegedűművész-tanár,
gordonkaművész-tanár, gordonművész-tanár, fuvolaművész-tanár,
oboaművész-tanár, klarinétművész-tanár, szaxofonművész-tanár,
fagottművész-tanár, kürtművész-tanár, trombitaművész-tanár,
harsonaművész-tanár, tubaművész-tanár, ütőhangszerművész-tanár,
énekművész-tanár, régi-zene csembalóművész-tanár, régi-zene
blockflöteművész-tanár, népi hegedűművész-tanár, népi brácsaművész-tanár,
népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/tamburabőgőművész-tanár, népi
furulyaművész-tanár, népi klarinét-/tárogatóművész-tanár, népi
dudaművész-tanár, népi cimbalomművész-tanár, tamburaművész-tanár,
népi citera-koboz-tekerőművész-tanár, népi harmonikaművész-tanár,
népi énekművész-tanár, népzeneelmélet-tanár, egyházzeneművész-tanár
(egyházzene-kóruskarnagy), egyházzeneművész-tanár (egyházzeneorgonaművész), zeneszerzőtanár, muzikológus-tanár, zeneelmélet-tanár,
kóruskarnagyművész-tanár, ének-zene művésztanár)
táncművészet

tánctanár (szakirányok: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc,
társastánc, tánctörténet és -elmélet)
táncművésztanár (szakirány: klasszikus balett, néptánc)
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13.

ipar-, építő-, film- és
videoművészet, multimédia

design- és vizuálisművészet-tanár

14.

képzőművészet

képzőművésztanár

15.

színház- és filmművészet

színházművészeti tanár

16.

filmművészeti tanár

A szakmai, művészeti tanárszakok (szakirányok) párosítási feltételei
1/ Zenetanár szakon osztatlan kétszakos képzésben a zeneismeret-tanár szakirány az ének-zene tanár szakiránnyal
párosítható. Zeneművésztanár szakon kétszakos osztatlan képzésben a kóruskarnagyművész-tanár az ének-zene
művésztanár vagy a zeneelmélet-tanár szakiránnyal, a zeneelmélet-tanár szakirány az ének-zene művésztanár vagy
a kóruskarnagyművész-tanár szakiránnyal, az egyházzeneművész-tanár szakirányok az ének-zene művésztanár
szakiránnyal, a népi hangszeres művésztanár szakirányok a népi énekművész-tanár szakiránnyal, a népi hangszeres
művésztanár és a népi énekművész-tanár szakirányok a népzeneelmélet-tanár szakiránnyal, továbbá a népi
hangszeres művésztanár szakirányok egymással párosíthatók.
2/ A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó
tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szervezhető meg és egyszakos képzésben is felvehető.”

2. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. Az R5. 1. melléklet I. rész 5. pontjában a „Közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész helyébe
az „Államtudományi” szöveg lép.
2. Az R5. 1. melléklet II. A) rész 5. pontjában a „Közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész helyébe
az „Államtudományi”szöveg lép.

3. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat B:23. mezőjében a „közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész helyébe
az „államtudományi” szöveg lép.

4. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R8. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat A:7. mezőjében a „közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész
helyébe az „államtudományi” szöveg lép.

5. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. Az R8. 6. melléklet 2.1.2. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felsőoktatási intézmények:
további intézményi adatok)
„h) az Nftv. 14. § (2a) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott képzési hely biztosítására vonatkozó
megállapodásokról a felsőoktatási intézmény és a képzési helyet biztosító hivatalos neve, székhelyének címe,
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a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a képzési helyet biztosító által fogadható hallgatók maximális
száma képzésenként;”
2. Az R8. 6. melléklet 2.1.2. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(Felsőoktatási intézmények:
további intézményi adatok)
„k) külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működéséhez szükséges képzési helyszín biztosításával
kapcsolatos együttműködési megállapodásról az együttműködő magyarországi partner hivatalos neve,
székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a biztosított helyszín(ek) címe,
az együttműködő partner által fogadható hallgatók maximális száma;”
3. Az R8. 6. melléklet
a)
2.1.2. pont i) alpontjában a „napja;” szövegrész helyébe a „napja képzésenként;”,
b)
2.4.2. pont nyitó szövegrészében a „képzések” szövegrész helyébe a „képzések, ideértve az Nftv. 77. §
(4) bekezdése alapján a magyar felsőoktatási intézmény által folytatott külföldi képzéseket is”
szöveg lép.

6. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. Az R8. 9. melléklet 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. Igazolás oklevélre való jogosultságról
„Sorszám:
Intézményi azonosító szám:
Törzslap sorszáma:
IGAZOLÁS
Igazolom, hogy ... hallgató, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, a(z) ... nevű
felsőoktatási intézmény ... (szak, szakirány neve) felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan képzési/
mesterképzési/főiskolai/egyetemi/szakirányú továbbképzési szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett
(abszolutóriumot szerzett).
A záróvizsga-bizottság előtt ... év ... hó ... napján sikeres záróvizsgát tett.
A(z) záróvizsga eredménye/oklevél minősítése: … .
Fent nevezett az oklevél kiállításához szükséges valamennyi feltételt teljesítette, az oklevél kiállítása és kiadása
folyamatban van.
Jelen igazolás végzettséget, szakképzettséget nem igazol. Keltezés, bélyegző, aláírás, záradékok””
2. Az R8. 9. melléklet 5.1–5.7. és 5.9. pontjában a „keltezés,” szövegrész helyébe az
„Oklevelének minősítése: ….
keltezés,” szöveg lép.
3. Az R8. 9. melléklet 6.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.12. Jogutód/nevet változtatott felsőoktatási intézmény általi másodlat kiadásakor:
„Ezt az oklevelet a(z) ... számú törzslap alapján, a(z) ... oklevél sorszámon és ... formanyomtatvány számon a(z) ... nevű
jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél másodlataként állítottam ki.
keltezés, bélyegző, aláírás””
4. Az R8. 9. melléklet 6.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.13. Jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél jogutód/nevet változtatott/átalakult
felsőoktatási intézmény általi javításakor:
„Ezt az oklevelet a(z) ... számú törzslap alapján, a .... év .... hó ... napján, ... oklevél sorszámon és ..... formanyomtatvány
számon a(z) ... nevű jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél egyidejű
visszavonásával állítottam ki.
keltezés, bélyegző, aláírás””
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5. Az R8. 9. melléklet
a)
4.1. pontjában a „felsőoktatási szakképzés/alapképzés/osztatlan képzés/mesterképzés/szakirányú
továbbképzés/doktori” szövegrész helyébe a „felsőoktatási szakképzés/alapképzés/osztatlan képzés/
mesterképzés/főiskolai képzés/egyetemi képzés/szakirányú továbbképzés/doktori”,
b)
4.2. pontjában a „felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan képzési/mesterképzési” szövegrész helyébe
a „felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan képzési/mesterképzési/főiskolai/egyetemi/szakirányú
továbbképzési”
szöveg lép.

1. Az R9. 2. melléklet 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

(A

B

C

D

E

F

G

Képzési terület

Képzési terület angol

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető

EKKR

szakképzettség angol nyelvű megnevezése

és MKKR szint)

1. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in German
Studies
2. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in German
as Ethnic Minority Studies
3. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in
Netherlandistic Studies
4. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in
Scandinavian Studies

6”

nyelvű megnevezése

„15.

megnevezése

germanisztika

Germanic Studies

1. germanisztika, német
alapszakos bölcsész
2. germanisztika, német
nemzetiségi alapszakos bölcsész
3. germanisztika, néderlandisztika
alapszakos bölcsész
4. germanisztika, skandinavisztika
alapszakos bölcsész
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7. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
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(A
1.

Képzési terület

B

C

D

E

Képzési terület angol

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű

Szakképzettség

nyelvű megnevezése

„72.

Orvos- és
egészségtudomány

7756

2. Az R9. 2. melléklet 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Health Science

megnevezése

ápolás és
betegellátás

Nursing and Patient Care

1. ápoló
2. dietetikus
3. gyógytornász-fizioterapeuta
4. mentőtiszt
5. szülésznő
6. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
7. ergoterapeuta

F

G

Alapképzésben szerezhető

EKKR

szakképzettség angol nyelvű megnevezése

és MKKR szint)

1. Nurse
2. Dietitian
3. Physiotherapist
4. Ambulance Officer
(Paramedic)
5. Midwife
6. Voice, Speech and
Swallowing Therapist
7. Occupational Therapist

6”
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3. Az R9. 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:5. mezőjében az „Equine Horse Breeding, Equestrian Sport Manager” szövegrész helyébe az „Equine Husbandry and Equestrian Sport Management” szöveg,
b)
D:8. mezőjében az „Agriculture” szövegrész helyébe az „Agricultural” szöveg,
c)
F:8. mezőjében az „Agricultural Instructor Specialized in Agriculture” szövegrész helyébe az „Agricultural Instructor” szöveg,
d)
F:16. mezőjében az „(Indology Studies)” szövegrész helyébe az „(Indological Studies)” szöveg,
e)
F:20. mezőjében a „(Classic Philology)” szövegrész helyébe a „(Classical Philology)”szöveg,
f)
D:48. mezőjében a „Vocational Instruction” szövegrész helyébe a „Vocational Instruction in Business” szöveg,
g)
D:75. és F:75. mezőjében a „Diagnostic Imaging” szövegrész helyébe a „Diagnostic” szöveg,
h)
D:82. mezőjében a „Sport – and Recreation” szövegrész helyébe a „Sports and Recreation Management” szöveg,
i)
F:82. mezőjében a „1. Recreation Management and Health Promotion 2. Sports management” szövegrész helyébe a „1. Recreation Manager and Health Promoter
2. Sports Manager” szöveg,
j)
D:92. és F:92. mezőjében a „Designculture” szövegrész helyébe a „Design Culture” szöveg,
k)
E:104. mezőjében az „1. kerámiatervezés 2. üvegtervezés 3. fémművesség” szövegrész helyébe az „1. kerámiatervező 2. üvegtervező 3. fémműves” szöveg,
l)
D:112. és F:112. mezőjében a „Musical” szövegrész helyébe a „Music” szöveg
lép.
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8. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat
1.
G:11. mezőjében a „Mechanical Engineer in Agriculture and Food Industry” szövegrész helyébe a „Mechanical
Engineer in the Agriculture and Food Industry” szöveg,
2.
F:12. mezőjében a „mérnöki” szövegrész helyébe a „mérnök” szöveg,
3.
E:28. mezőjében az „Instructor of English as a foreign langauage” szövegrész helyébe az „Instruction of English
as a Foreign Language” szöveg,
4.
G:28. mezőjében az „Instructor of English as a foreign langauage” szövegrész helyébe az „Instructor of English
as a Foreign Language” szöveg,
5.
E:66. mezőjében a „mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő” szövegrész helyébe a „Mental Health in
Relations and Community Development” szöveg,
6.
C:73. mezőjében a „neveléstudományi” szövegrész helyébe a „neveléstudomány” szöveg,
7.
E:81. mezőjében a „Russistic Studies” szövegrész helyébe a „Russian Studies” szöveg,
8.
G:81. mezőjében a „Philologist in Russistics” szövegrész helyébe a „Philologist in Russian Studies” szöveg,
9.
G:94. mezőjében a „Historical Museology” szövegrész helyébe a „Historical Museologist” szöveg,
10.
G:96. mezőjében a „Philologist Modern Greek” szövegrész helyébe a „Philologist in Modern Greek” szöveg,
11.
E:100. és G:100. mezőjében a „Health Care Policy” szövegrész helyébe a „Health Policy” szöveg,
12.
F:101. mezőjében a „humánökolgógia” szövegrész helyébe a „humánökológia” szöveg,
13.
F:115. mezőjében az „okleveles, társadalmi” szövegrész helyébe az „okleveles társadalmi” szöveg,
14.
E:124. és G:124. mezőjében az „Employment” szövegrész helyébe a „Labour” szöveg,
15.
G:125. mezőjében a „Comparative Law” szövegrész helyébe az „Expert in Comparative Law” szöveg,
16.
E:136. mezőjében a „Sport Economist” szövegrész helyébe a „Sports Economics” szöveg,
17.
G:136. mezőjében a „Sport Economics” szövegrész helyébe a „Sports Economist” szöveg,
18.
C:142. mezőjében a „geotechnika” szövegrész helyébe a „geotechnikai” szöveg,
19.
F:142. mezőjében a „bánya és geotechnika” szövegrész helyébe a „bánya- és geotechnikai” szöveg,
20.
G:202. mezőjében a „Phyisicist” szövegrész helyébe a „Physicist” szöveg,
21.
G:204. mezőjében a „Geophysics” szövegrész helyébe a „Geophysicist” szöveg,
22.
G:208. mezőjében a „Researcher” szövegrész helyébe a „Scientist” szöveg,
23.
F:212. mezőjében a „kognitív tudományi kutató” szövegrész helyébe a „kognitív idegtudományi kutató”
szöveg,
24.
G:212. mezőjében a „Scientist” szövegrész helyébe a „Neuroscientist” szöveg,
25.
G:219. mezőjében a „Documentum” szövegrész helyébe a „Documentary” szöveg,
26.
E:239. és G:239. mezőjében a „Choral” szövegrész helyébe a „Choir” szöveg,
27.
F:254. mezőjében a „zeneteoreitikus” szövegrész helyébe a „zeneteoretikus” szöveg
lép.

7758

9. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R9. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. és 8. sorral egészül ki:

1.

(A

B

C

D

E

F

G

Képzési terület

Study Field in

Szak

Programme in

Szakképzettség

Qualifications Obtainable

EKKR

English

English

in Master Programme in

és

English

MKKR
szint)

„
7.

Bölcsészettudomány

Arts and
Európai társadalmi terek,
Humanities fejlesztés és identitás

European
Social Spaces,
Development
and Identity

okleveles társadalomfejlesztési
szakértő

Expert in Social
Development

7

8.

Bölcsészettudomány

Arts and
Tánc, mint tudás, gyakorlat és
Humanities kulturális örökség

Choreomundus – International
Master
In Dance
Knowledge,
Practice and
Heritage

okleveles etnokoreológus

Ethnochoreologist

7

„
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A Kormány 170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás,
a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A MAB működésével, szervezetével kapcsolatos szabályokat a MAB testületi tagjai kétharmadának szavazatával
elfogadott és az Nftv.-ben meghatározottak szerint jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
A MAB szervezeti és működési szabályzatát a miniszter az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) hivatalos lapjában is közzéteszi.”
2. §		
Hatályát veszti az R1. 4. § (1) és (5) bekezdése.

2. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdés a) pontjában az „ , a kutatóegyetemet, a kutató kart, az alkalmazott tudományok főiskoláját”
szövegrész,
b)
2. alcíme,
c)
28. §-a,
d)
30. §-a,
e)
1. és 2. melléklete.

3. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat 30–32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1

MEGYE

TANKERÜLETI KÖZPONT

BEOLVADÓ TANKERÜLET)

„
30

Debreceni

Debreceni tankerület
Nyíradonyi tankerület
Hajdúszoboszlói tankerület

31

Püspökladányi
HAJDÚ-BIHAR

Berettyóújfalui tankerület
Derecskei tankerület
Püspökladányi tankerület
Hajdúhadházi tankerület

32

Hajdúböszörményi

Hajdúböszörményi tankerület
Balmazújvárosi tankerület
Hajdúnánási tankerület
„

A Kormány 171/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Útravaló Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja, hogy − a (2) bekezdés a)−d) pontjában
meghatározott esetekben − esélyt teremtsen a hátrányos helyzetben levő tanulók és hallgatók tanulmányi
sikerességéhez, illetve − a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben − támogassa a természettudományos
érdeklődésű tanulók tehetséggondozását.”
(2) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Ösztöndíjprogram 1. § (2) bekezdés a)−c) és e) pontjai szerinti alprogramok céljának megvalósulását
a tanulók köznevelési intézményei és mentorok segítik.”
(3) A Rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási programra az 1. § (1) és (2) bekezdését, a 2. §-t, a 6. §
(2a) bekezdését, a 9. § (7) bekezdését, valamint a 11/A. §-t kell alkalmazni.”

2. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében az a Magyarország területén
működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár
pályázhat, aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes
hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a pályázat időszakának tanévében
nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetén 7−8. évfolyamon;
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében középiskolában érettségit adó képzésben 9−12. évfolyamon, illetve
6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7−12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő
osztállyal induló oktatásban 7−13. évfolyamon tanul – ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal szervezett nevelésoktatás 7 Ny és 9 Ny, nemzetiségi nevelés-oktatást folytató középiskola nemzetiségi előkészítő 7 N, 9 N és a két
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tanítási nyelvű középiskola által szervezett nevelés-oktatás 9 Kny évfolyamait is −, továbbá a szakközépiskola
érettségi vizsgára felkészítő 12−13. évfolyamain, valamint
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében szakközépiskola valamely szakképzési évfolyamán továbbá a szakiskola,
készségfejlesztő iskola valamely évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul.”
(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében mentorként pályázhat:
a) az Út a középiskolába és az Út az érettségihez ösztöndíjak esetében a tanárképzésben vagy tanítói
képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy
a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó
képzésekben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázati időszakba tartozó félévben kezdi meg;
b) az Út a szakmához ösztöndíj esetében tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy
vagy szakoktató, vagy szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató
felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésben az utolsó két félév
valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg.”
3. §

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a követekező rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjakra a tanuló és a mentor közösen
pályázhatnak.”
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a követekező rendelkezés lép:
„(2) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében a pályázatokat annak a köznevelési
intézménynek kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tagintézménynek
a székhelyen működő köznevelési intézményhez, szakképzési centrum tagintézményének a szakképzési
centrumhoz kell továbbítania a pályázatot. A köznevelési intézménynek az általa összegyűjtött pályázatokat
alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában, nem önálló gazdálkodású intézmények esetében
a gazdasági ügyekért felelős vezető ellenjegyzésével kell a pályázati kiírásban meghatározott határidőig
továbbítania a lebonyolító szervhez. A határidőn túl benyújtott vagy továbbított pályázatokat a lebonyolító szerv
további bírálat nélkül elutasítja.”

4. §

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében a pályázatok elbírálásakor
előnyben részesül az a tanuló, aki az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek
megfelel:
a) a pályázó halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
utógondozásban részesül;
b) a pályázó kedvezményezett településen vagy kedvezményezett járásban él;
c) a pályázó háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a többi pályázóéhoz viszonyítva alacsonyabb;
d) a pályázóval egy háztartásban élők száma a többi pályázóhoz viszonyítva magasabb.”
(2) A Rendelet 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az esélyteremtő ösztöndíjak valamennyi alprogramjába az újonnan belépő ösztöndíjas tanulók/hallgatók
legalább felének roma származásúnak kell lennie. Ha e követelmény a pályázati kiírásokban foglalt feltételeknek
megfelelő pályázatok csekély száma miatt nem teljesíthető, a fennmaradó keret terhére nem roma származású
pályázók is részesülhetnek támogatásban.”

5. §		
A Rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében a tanuló kötelessége, hogy
a) együttműködjön a mentorral,
b) részt vegyen az egyéni fejlesztési terv elkészítésében,
c) részt vegyen a rendszeres értékelésen,
d) tanulmányi eredményét megtartsa vagy javítsa.
(2) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében a tanuló joga, hogy
a) a mentor munkáját érintő észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg,
b) mentorváltást kezdeményezzen,
c) ösztöndíjat kapjon.”
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6. §		
A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében a mentor feladata, hogy segítse
a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. A mentor kötelessége, hogy
a) egyéni fejlesztési tervet készítsen és legalább háromhavonta értékelje a tanuló haladását, fejlődését, illetve
az ezeket hátráltató okokat,
b) rendszeresen és személyesen kapcsolatot tartson az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 2 órában
foglalkozzon a mentorált tanuló felkészítésével,
c) rendszeresen személyesen kapcsolatot tartson az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal,
d) családlátogatáson vegyen részt,
e) részt vegyen azokon a rendezvényeken és képzéseken, amelyeket az Ösztöndíjprogram sikeres lebonyolítása
érdekében szerveznek,
f ) egyéni előrehaladási naplót vezessen.”
7. §

(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében
a) a tanuló ösztöndíjban és − nem pénzügyi − mentori támogatásban;
b) a mentor ösztöndíjban
részesül [az a) és b) pontok a továbbiakban együtt: ösztöndíjasok].”
(2) A Rendelet 9. § (6)–(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Ha a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele − a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó feltételek kivételével − megszűnik,
az ösztöndíjassal szerződő fél (köznevelési intézmény, lebonyolító szerv, állami fenntartású intézmény esetében
a fenntartó) a tanulóval, valamint annak mentorával megkötött ösztöndíjszerződést − több tanulót mentoráló
mentor esetén az érintett tanulóra vonatkozó részben − egyoldalúan megszünteti, és erről − amennyiben nem
a lebonyolító a szerződő fél − a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti. Az ösztöndíjszerződést azon hónap
utolsó napjával kell megszüntetni, amely hónapban az ösztöndíjra való jogosultság feltétele megszűnik.
(7) Amennyiben a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel megszűnik az ösztöndíjas jogviszony
időtartama alatt, az az ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti.
(8) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele
az ösztöndíjas jogviszony létrejöttét megelőzően szűnik meg − ideértve a 9. § (5) bekezdésében meghatározott,
az ösztöndíjas jogviszony folytatására vonatkozó rendelkezéseket is −, az ösztöndíjasokkal szerződő fél
(lebonyolító szerv, vagy a köznevelési intézmény, vagy a fenntartó) a tanulóval, valamint annak mentorával
az ösztöndíjszerződést nem köti meg, és amennyiben az ösztöndíjasokkal szerződő fél nem a lebonyolító szerv,
akkor a szerződéskötés elmaradásáról a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti.
(9) A tanuló az ösztöndíjszerződés megkötését megelőzően és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt
az adott tanévben indokolt esetben két alkalommal mentorváltást kezdeményezhet a lebonyolító szervnél.
A tanuló és törvényes képviselője írásbeli indokolt kérelméhez csatolni kell az átvevő személy mentori pályázatát.
Ha a lebonyolító szerv a mentorváltást engedélyezi, kezdeményezi az ösztöndíjszerződés módosítását, illetve
megkötését. Mentorváltás esetén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott tanulói létszám nem léphető túl.”

8. §

(1) A Rendelet 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíj-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali,
esti vagy levelező munkarendű magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas vagy önköltséges vagy
közszolgálati ösztöndíjas hallgató által igénybe vehető képzésen Magyarország területén működő felsőoktatási
intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta, amennyiben az adott szintű
végzettséggel még nem rendelkezik és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Nftv.) szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy utógondozásban, utógondozói
ellátásban részesül.”
(2) A Rendelet 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Önköltség-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali,
esti vagy levelező munkarendű magyar állami részösztöndíjas, önköltséges, Magyarország területén működő
felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésen vagy felsőoktatási szakképzésben hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta amennyiben
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az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt és az Nftv.
szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül vagy utógondozásban, utógondozói ellátásban
részesül.”
9. §		
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § E rendelet alkalmazásában:
1. jövedelem: a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
jövedelem,
2. köznevelési intézmény: az esélyteremtő ösztöndíjak esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés b)−i) pontjában, az Út a tudományhoz alprogram esetében az Nkt. 7. §
(1) bekezdés c)−e) és j) pontjában meghatározott intézmény,
3. kedvezményezett járás: a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
3. mellékeltében meghatározott kedvezményezett járás,
4. kedvezményezett település: a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott kedvezményezett település,
5. tanárképzés: az Nftv. 102. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti képzés,
6. tagintézmény: az Nkt. 4. § 28. pontjában meghatározott intézményegység.”
10. §		
A Rendelet 9. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „középiskolába vagy szakiskolába” szövegrész helyébe
a „középfokú iskolába” szöveg lép.
11. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében a „halmozottan” szövegrész,
b)
8. §-a.
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdése és a 9. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), d), g), k), l), r), x) és zs) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1–4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím és a 79. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés
zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §
(14) bekezdés e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
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a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 11. alcím és a 6. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés
14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím és a 7. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,
valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. és a 17. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
eljárva,
a 14. alcím, valamint a 8. és a 9. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 16. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) és me) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 78. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv.vhr.) 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) számítási időszak: az irányadó időszakon belül az Ebtv. 48. § (1)–(4) bekezdésében, baleseti táppénz esetén
az Ebtv. 55. § (7) bekezdésében meghatározott időszak azon naptári napjai, amelyre pénzbeli egészségbiztosítási
járulékalapot képező jövedelmet vallottak be, amely időszak legfeljebb azon hónapig tarthat, ameddig a biztosított
jövedelméről a bevallás benyújtásra került,”
2. §		
Az Ebtv.vhr. 1. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki az Ebtv. 27. §
(1) és (2) bekezdésében a 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok kivételével, 27. § (5) és (7) bekezdésében,
39/B. § (1a) bekezdésében, 50. § (1)–(5) bekezdésében, 62. § (1a) bekezdésében és (2) bekezdés c) pontjában, 63. §
(1) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 68/A. § (4) bekezdésében, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés b) pontjában,
70. § (4) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 80. § (4) és (5) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében foglalt
feladatok ellátására.
(6) A Kormány egészségbiztosítóként az OEP-et és a kormányhivatalt együtt jelöli ki az Ebtv. 5. §-ában, 27. §
(11) bekezdésében, 70. § (1) bekezdés a) pontjában, 70. § (3) bekezdésében, 72. § (2) bekezdésében, 79. § (1) és
(3) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”
3. §

(1) Az Ebtv.vhr. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Ebtv. 22. §-ának alkalmazásában a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai
intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését és gondozását nyújtó intézménnyel azonos
elbírálás alá esik.”
(2) Az Ebtv.vhr. 11. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A kormányhivatal a menetjegy, valamint a (3) bekezdésben felsorolt beutalásra jogosult által kiállított és
az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés leigazolásával ellátott utazási utalvány együttes benyújtása
alapján, a kérelmező részére járó viteldíj árát utólag megtéríti. Az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés
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napjától eltérő dátumról szóló menetjegyet abban az esetben lehet megtéríteni, ha az utazás az egészségügyi
szolgáltatás igénybevételét megelőző vagy azt követő napon történt.”
4. §		
Az Ebtv.vhr. 11/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ugyanolyan egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó ismételt méltányossági kérelem esetén a (3) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak tekintetében csak a megelőző
kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett állapot változást dokumentáló leleteket szükséges csatolni.”
5. §		
Az Ebtv.vhr. 11/C. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az OEP a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzését, az eljárást megszüntető végzését, továbbá
a határozatát közli a beavatkozást elvégző egészségügyi szolgáltatóval és – ha ismert – a kezelőorvossal.
(4) A biztosított által fizetendő térítési díj átvállalására kizárólag az OEP egyedi méltányossági határozata alapján
kerülhet sor az abban foglalt feltételek teljesülése esetén. Az átvállalt térítési díj összegét az OEP a beavatkozás
elvégzése után, a kórházi zárójelentés, ambuláns lap, kórtörténeti összefoglaló vagy az engedélyezett ellátás
jellegéből adódóan szükséges egyéb dokumentum, valamint a beavatkozás, illetve a felhasználásra került anyag,
eszköz költségét igazoló számla – szolgáltató által történő – megküldését követően utalványozza az egészségügyi
szolgáltató részére. A számlának tartalmaznia kell a biztosított nevét, TAJ-át, valamint a beavatkozás időpontját és
az azt végző orvos aláírását, pecsétjét.”
6. §		
Az Ebtv.vhr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben a harmadik állam területén igénybe vett
egészségügyi szolgáltatás és sürgősségi betegszállítás költségének megtérítésére vonatkozó kérelemhez csatolni
kell a külföldi számlát vagy ennek másolatát, a számla hiteles fordítását és az annak kiegyenlítésére vonatkozó
igazolást, továbbá ha a számlából nem állapítható meg az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, az erre vonatkozó
igazolást vagy kórházi zárójelentést és ezek fordítását.”
7. §		
Az Ebtv.vhr. 12/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az (1) és (8) bekezdésében foglalt azon személyek – ide nem értve a Tbj. 5. §-a szerint biztosított személyeket –,
akik a TAJ igénylés előtt EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban
rendelkeztek biztosítási jogviszonnyal, kötelesek a TAJ igénylést közvetlenül megelőző biztosítás helye szerinti
tagállam biztosítója által kiadott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló
uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt vagy hatósági igazolást csatolni a biztosítási időszakról. Ha az igazolás
becsatolására nem kerül sor, a TAJ nem állítható ki addig, amíg azt a magyar egészségbiztosítási szerv az igénylő
által megadott másik tagállami illetékes hatóságtól be nem szerzi.”
8. §

(1) Az Ebtv.vhr. 12/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a jogosultsági ellenőrzésnek alávetett személynek az ellenőrzés eredménye alapján az OEP nyilvántartása
szerint érvényes a TAJ-a, azonban rendezetlen a jogviszonya, akkor az ellenőrzést végző szolgáltató az OEP
honlapjáról letölthető értesítést átadja az érintett személynek.”
(2) Az Ebtv.vhr. 12/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az ellenőrzés eredménye az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét nem érinti az érvényes
TAJ-jal rendelkező személyek esetében.”

9. §

(1) Az Ebtv.vhr. 28. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása
címén méltányosságból folyósított táppénz megállapításánál előzményként azt az időtartamot kell figyelembe
venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén a gyermek legutóbbi születésnapját
követően táppénzt folyósítottak.”
(2) Az Ebtv.vhr. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló
biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló biztosítási
jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult a biztosítási jogviszony megszűnését követő harminc
napon belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Törvény szerinti
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jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony kezdő napja megegyezik a jogelődnél létesített biztosítási jogviszony
kezdő napjával.”
10. §		
Az Ebtv.vhr. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Az Ebtv. 47. § (3) bekezdése szerinti esetben a táppénzfolyósítás megszüntetéséről a táppénzfolyósító szerv
intézkedik a szakértő főorvosnak, valamint a felülvéleményező főorvosnak a keresőképtelenség és keresőképesség
orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti vizsgálatot követő javaslatára.”
11. §		
Az Ebtv.vhr. 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából üzemi balesetnek számít az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 7. § (2) bekezdésében említett foglalkoztatás keretében végzett
munka közben elszenvedett baleset.”
12. §		
Az Ebtv.vhr. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tájékoztatóban foglaltak betartását a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok, mint kifizetőhelyek
tekintetében az OEP ellenőrzi.”
13. §		
Az Ebtv.vhr. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A baleset üzemiségét megállapító kormányhivatal vagy társadalombiztosítási kifizetőhely a kezelőorvostól
beérkező, a baleset üzemiségével összefüggő ellátásokról kiállított igazolást a baleset üzemiségének elismeréséről
szóló határozattal együtt az igazolás beérkezését követő 8 napon belül megküldi a biztosított lakóhelye szerint
illetékes kormányhivatal részére, amely 8 napon belül kezdeményezi a biztosított által megfizetett térítési díjak OEP
általi visszafizetését.”
14. §		
Az Ebtv.vhr. 49. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Ebtv. 70. §)
„a) (3) bekezdése szerinti eljárásban az Ebtv. 66. §-án alapuló megtérítésre kötelező fizetési meghagyás kiadására
a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) szerinti kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok,
mint kifizetőhelyek tekintetében az OEP,”
(illetékes.)
15. §		
Az Ebtv.vhr.
a)
11/D. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „támogatásba be nem fogadott” szövegrész helyébe
a „társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető” szöveg,
b)
42. § (2) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe a „8 napon belül” szöveg,
c)
47. § (2) bekezdésében az „az OEP-nek” szövegrész helyébe az „a foglalkoztató székhelye szerint illetékes
kormányhivatalnak” szöveg
lép.
16. §		
Hatályát veszti az Ebtv.vhr.
a)
39. § (1) és (1a) bekezdése,
b)
47. § (3) bekezdése.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A szolgáltató a finanszírozó által formailag és tartalmilag hibátlannak talált teljesítményjelentésére
vonatkozó javított elszámolási igényét – javító jelentésként – legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap
5. munkanapjáig küldheti meg.
(2) A szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét – pótjelentésként – legfeljebb a teljesítés hónapját követő
negyedik hónap 5. munkanapjáig küldheti meg.
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(3) A finanszírozó által megküldött hibalista szerint tartalmilag vagy formailag hibásnak vagy hiányosnak talált
teljesítményjelentésre vonatkozóan a szolgáltató a korrekciós jelentést a teljesítés hónapját követő negyedik hónap
5. munkanapjáig küldheti meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hibalista akkor küldhető, ha
a) a szolgáltató, a szolgáltatást igénybe vevő adatai vagy az ellátás azonosítását, leírását szolgáló adatok nem
felelnek meg a jogszabályokban, továbbá a kitöltési útmutatóban foglalt előírásoknak, illetve a jelentett adatok
a kötelezően jelentendő adatok nem teljes körét tartalmazzák,
b) a fekvőbeteg-szakellátást igénybe vevő adatai azonos ellátási napon egyéb ellátási formában is jelentésre
kerülnek, kivéve krónikus fekvőbeteg-szakellátás esetén a CT, MRI diagnosztikai vizsgálatokat, az újszülöttek
járóbeteg-szakellátásban jelenthető szűrővizsgálatát, a dialízis ellátásokat, továbbá az R. 8. számú melléklete szerinti
ellátásokat.
(5) Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás esetében egy elrendelő lap alapján végzett teljes ellátási időszak
hibásnak minősül, ha azonos időszak alatt fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele is jelentésre kerül.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti átfedés hiba korrekciója a teljesítés hónapját követő ötödik hónap
5. munkanapjáig is megküldhető. Ha az átfedés korrekciójára az első elszámoló által, az átfedésekről készített és
az érintett szolgáltatóknak kiküldött lista alapján az előírt határidőig nem kerül sor, az átfedéssel érintett elszámolási
tételek nem kerülnek elszámolásra, kivéve, ha az elszámolási tételek közötti átfedések rendezését e rendelet
másként szabályozza.
(7) A finanszírozó által megküldött hibalistán szereplő esetek csak a hibajavítást, illetve a hiány pótlását követően
kerülhetnek elszámolásra. Az elszámolás a hibákat kijavító tételek megküldése után, az általános szabályok szerint
történik azzal, hogy a már korábban elszámolt tételt módosító javításoknál csak különbözetet lehet elszámolni.
(8) Az (1)–(3) és a (6) bekezdés szerinti ellátások finanszírozása az ellátás elszámolásakor érvényben lévő díj szerint
történik.
(9) Ha a szolgáltató a teljesítményét nem számolta el határidőre, az OEP évente legfeljebb két ízben – utólagos
elszámolás mellett – előleget folyósít a szolgáltató kérelmére, amelynek összege legfeljebb a tárgyévet megelőző
évi teljesítménydíj egyhavi átlagának egyharmada lehet.”
18. §		
A Kr. 28/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségügyi szolgáltató akkor is jogosult az R. 16. számú melléklete szerinti díjazásra, ha a (3) bekezdés
a) pontja szerinti telephelyen működő osztály kapacitását olyan telephelyre csoportosítja át, amely az R. 16. számú
melléklete szerinti díjazásban nem részesült.”
19. §

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

A Kr. 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
A Kr. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Kr. 20. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A Kr. 28. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

20. §		
A Kr.
a)
22. § (4) bekezdés d) pontjában a „Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum” szövegrész
helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg,
b)
28. § (1a) bekezdésében az „ide nem értve a 27. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti teljesítményt” szövegrész
helyébe az „ide nem értve a 27. § (5) bekezdés a)–d) pontja, valamint a 29/B. § (2) bekezdése szerinti
teljesítményt” szöveg,
c)
28. § (2) bekezdésében az „A 27. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti járóbeteg-szakellátási” szövegrész
helyébe az „A 27. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti, valamint a 29/B. § (2) bekezdése szerinti járóbetegszakellátási” szöveg,
d)
28/C. § (3) bekezdésében az „a 2015. április 1-jén” szövegrész helyébe az „a várólista csökkentési program
kezdő időpontjában” szöveg, az „alkalmazni, figyelembe véve a 29/B. § (3) bekezdése szerint megállapított
elkülönített többletkereteket” szövegrész helyébe az „alkalmazni” szöveg,
e)
28/C. § (4) bekezdésében az „a 2015. április 1-jén” szövegrész helyébe az „a várólista csökkentési program
kezdő időpontjában” szöveg,
f)
28/C. § (7) bekezdésében az „A (2)–(6)” szövegrész helyébe az „A (2)–(4) és (6)” szöveg, az „és elszámolt
súlyszámösszegét a 2014. november 1. és 2015. október 31. közötti időszakban is teljesítette” szövegrész
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g)

helyébe az „és elszámolt súlyszámot az adott várólista csökkentési programmal érintett tárgyidőszaki
finanszírozási év kezdetétől a finanszírozási év végéig terjedő időszakban is teljesítette” szöveg,
29/B. § (2) bekezdésében az „ellátásokra – ide nem értve az 5. számú mellékletben meghatározott
„Laboratóriumi ellátás” előirányzat terhére elszámolható beavatkozásokat – elkülönített többletkeretet
kell biztosítani, melyet” szövegrész helyébe az „ellátásokat – ide nem értve az 5. számú mellékletben
meghatározott „Laboratóriumi ellátás” előirányzat terhére elszámolható beavatkozásokat –” szöveg

lép.
21. §		
Hatályát veszti a Kr.
a)
28/C. § (5) bekezdése,
b)
29/B. § (3)–(8) bekezdése.

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására)
„d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is
ideértve – egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett önálló
járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében a járási hivatal”
(jogosult.)
23. §		
A Műkr. a 12/D. §-át követően a következő alcímmel, valamint 12/E. és 12/F. §-sal egészül ki:

„Szabadfoglalkozású jogviszony hatósági nyilvántartásba vétele
12/E. § (1) Az Eütv. 108/A. §-a szerinti bejelentést a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy szervezet
(a továbbiakban: szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó) teszi meg. Ha a szabadfoglalkozású egészségügyi
dolgozó e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató több szervezeti egységében is végzi, a bejelentést ezen
szervezeti egységek tekintetében kell megtenni.
(2) A szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan,
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése
szerinti megbízási szerződés alapján kerülhet sor. E megbízási szerződés olyan szakmára köthető, amelyre
a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.
(3) A szabadfoglalkozású jogviszony keretében végzett tevékenység bejelentését a szabadfoglalkozású
egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése szerint
hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervnél kell megtenni.
(4) A bejelentésben fel kell tüntetni
a) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató megnevezését, egyedi azonosítóját,
b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,
c) a szabadfoglalkozású tevékenységgel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,
d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,
e) járóbeteg-szakellátásban a tevékenységvégzés idejét,
f ) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó nevét, természetes személyazonosító adatait, pecsétszámát vagy
működési nyilvántartási számát, egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét,
g) a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó KSH törzsszámát (új egyéni vállalkozás kivételével).
(5) A bejelentéshez mellékelni kell a (2) bekezdés szerinti megbízási szerződést.
(6) A bejelentést követően az egészségügyi államigazgatási szerv szerzi be
a) szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó vonatkozásában a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenység
folytatására való jogosultság igazolását központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján,
b) szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó vonatkozásában a működési nyilvántartásban szereplő adatokat
központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján.
(7) A szabadfoglalkozású tevékenységvégzés tényét a (3) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv
az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai
jegyzékről szóló rendelet alapján vezetett nyilvántartásban rögzíti.
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(8) A bejelentés nyilvántartásba vételéről a (7) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv értesítést küld
a bejelentő szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó részére.
(9) Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés szerinti adatokat és a megbízási szerződést megvizsgálja.
Ha a bejelentésben foglalt tevékenység nem felel meg a szabadfoglalkozású jogviszony keretében történő
tevékenységvégzésre vonatkozó szabályoknak, az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású
egészségügyi dolgozó nyilvántartásba vételét elutasítja.
(10) A (9) bekezdés szerinti határozatot közölni kell
a) a szabadfoglalkozású tevékenységet bejelentővel,
b) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltatóval és
c) közszolgáltatás keretében történő tevékenységvégzés esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral vagy
az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel.
12/F. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót törli a hatósági
nyilvántartásból, ha
a) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó bejelenti a tevékenységének megszüntetését,
b) a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való
jogosultsága megszűnik, vagy
c) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót
ca) törölték az orvosok vagy az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásából,
cb) a szakmai kamarából jogerős határozattal kizárták, vagy
cc) a jogszabály szerinti eljárásban a munkaköri egészségi alkalmasság elbírálásának során az egészségügyi
tevékenység végzésétől eltiltották.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót az őt igénybe vevő
szolgáltató érintett szervezeti egységei vonatkozásában törli a hatósági nyilvántartásból, ha
a) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő egészségügyi szolgáltató bejelentése szerint
a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozóval kötött megbízási szerződés megszűnt, vagy
b) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő egészségügyi szolgáltató vagy annak
a tevékenységgel érintett szervezeti egysége megszűnik.
(3) A hatósági nyilvántartásból történő törlésről a törlés időpontjában a szabadfoglalkozású egészségügyi
dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel
rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv dönt. A hatósági nyilvántartásból történő törlésről az egészségügyi
államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót értesíti.”
24. §

(1) A Műkr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egészségügyi szolgáltató a 8. § (1) bekezdése szerinti adatok közül
a) a rendelési vagy rendelkezésre állási időt, illetve annak változását, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét,
illetve annak változását,
b) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló
1991. évi XI. törvény 6. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott adatait és az azokban bekövetkezett változást,
c) egészségügyi alapellátás esetén a helyettesítő személyeket és a helyettesítés helyét, továbbá ezen adatok
változását
bejelenti az a) és a c) pont esetén a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek, a b) pont
esetén az OTH-nak.”
(2) A Műkr. 14. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A hibás adatközlést az egészségügyi szolgáltató haladéktalanul kijavítja.”
(3) A Műkr. 14. §-a a következő (4)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti jelentéseket elektronikusan, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal elektronikus
humán erőforrás nyilvántartó informatikai rendszere útján kell megtenni. Az első bejelentést követően
az egészségügyi szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást jelenti. A bejelentés a következő módszerekkel
tehető meg:
a) az internetalapú űrlap manuális kitöltésével, vagy
b) az internetalapú űrlap kitöltéséhez szükséges adatoknak az egészségügyi szolgáltató saját elektronikus
nyilvántartásából informatikai eszközök segítségével történő automatikus beküldésével az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal humán erőforrás nyilvántartó informatikai rendszerébe.
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(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott módon köteles a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatásnak
eleget tenni
a) a 30 fő feletti egészségügyi dolgozót foglalkoztató,
aa) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
ab) közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, ideértve a diagnosztikai szolgáltatást
nyújtó egészségügyi szolgáltatót is,
b) az Országos Mentőszolgálat, és
c) az Országos Vérellátó Szolgálat.
(6) A jelentések online továbbításához szükséges formai követelményeket, a jelentés módjának technikai leírását
– beleértve az adatszerkezetet, a rekordképeket és az adatmezők részletes definícióját –, valamint a felhasználói
kézikönyveket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az internetes honlapján teszi közzé.
(7) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal informatikai rendszerében országos nyilvántartást vezet az egészségügyi
szolgáltatók által bejelentett humán erőforrás adatokról.
(8) A nyilvántartások, illetve jelentések pontossága és megbízhatósága érdekében az egészségügyi szolgáltató
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felhívására közölni köteles az általa bejelentett humán erőforrás adatokkal
összefüggésben rendelkezésére álló adatot.
(9) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tudomására jutott, írásban dokumentált adatok alapján hivatalból helyesbíti
a tévesen megküldött adatokat.”
25. §		
A Műkr.
a)
14. § (2a) bekezdésében a „kizárólag a változott adatok” szövegrész helyébe az „a változott adatok” szöveg,
b)
14. § (3) bekezdésében az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a működési
engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg
lép.
26. §		
Hatályát veszti a Műkr. 10. § (1) bekezdése.

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása
27. §		
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vr.) 17/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/B. § (1) Az OVSZK 2016. szeptember 1-jén átadja az általa működtetett PET/CT várólista és nyilvántartás adatait
a PET/CT várólistát 2017. január 1-jétől működtető Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére azzal, hogy
a) ha a PET/CT várólistára felvételt 2017. január 1-jét megelőzően kezdeményezték, az adott eset tekintetében
az OVSZK jár el várólistát vezető szervként,
b) az a) pont hatálya alá tartozó esetek tárgyában legkésőbb 2017. január 15-éig meg kell hozni a döntést
a várólistára felvételről és erre irányuló döntés esetén gondoskodni kell a várólistára felvételről,
c) az OVSZK a PET/CT várólista és nyilvántartás 2016. szeptember 1-jét követően keletkezett adatait folyamatosan
továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére, azzal hogy 2017. január 31-éig valamennyi adatot át kell
adni.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben 2016. december 31-ét követően a 12. §-nak és a 4. számú
mellékletnek a 2016. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.”
28. §		
A Vr. 3. számú melléklet A) rész 4. pontjában, valamint 4. számú melléklet A) rész 4. pontjában és B) részében
a „Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum” szövegrész helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai
Központ” szöveg lép.

5. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2006. Korm. r.) 6. §
(4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A mentésirányítást ellátó személy a bejelentés tartalma és az összes körülmény értékelése alapján dönt
a mentés szükségességéről és megteszi a mentésről szóló miniszteri rendeletben meghatározott intézkedéseket.
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(5) Az orvos nélküli mentőegység – a mentésirányítást ellátó személlyel közreműködve – a mentésről szóló
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint felméri a beteg állapotát, és ezt követően intézkedik a beteg
megfelelő ellátásáról.”
30. §

(1) A 322/2006. Korm. r. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az azonnali, sürgős gyógyintézeti ellátásra szoruló beteget az állapotának megfelelő ellátásra alkalmas
legközelebbi vagy legrövidebb időn belül elérhető – az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről szóló miniszteri rendelet alapján ügyeleti feladatot ellátó – gyógyintézetbe kell szállítani.”
(2) A 322/2006. Korm. r. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Mentőszolgálat – a mentési feladatok elsődlegessége figyelembevételével – betegszállítási feladatokat is
elláthat, továbbá központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában is közreműködhet.”
(3) A 322/2006. Korm. r. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Mentőszolgálat mentőjárműveit mentésre, rendezvények egészségügyi biztosítására, mozgóőrségre,
helyszínbiztosításra, külföldi beteg- és szervszállításra, továbbá külföldi és belföldi szervátültetéssel kapcsolatos
sürgős szállításra lehet igénybe venni. A Mentőszolgálat betegszállító járműveit belföldi betegszállításra lehet
igénybe venni. A Mentőszolgálat főigazgatója vagy az általa megbízott személy rendkívül indokolt esetben a mentő
és a betegszállító járművek más célú igénybevételét is engedélyezheti.”

6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2016. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Tv. 7. § (7) bekezdése szerinti eljárás során az OEP a megkereséstől számított tizenöt napon belül küldi meg
a 8/A. § szerint megállapítható kapacitásmennyiséget is tartalmazó véleményét az OTH részére.”
32. §		
Az Eftv. vhr. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Pályázat kiírása nélkül is betölthető az a munkakör,
a) amelyre az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzésről szóló miniszteri rendelet alapján
rendszerbevételi eljárás lefolytatására kerül sor,
b) amelyet az 1. melléklet alapján „A”–„D” fizetési osztályba történő besorolással lehet betölteni.”

8. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati
készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai
vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól
szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai
vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kutatás R.) 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a kutatási terv lényeges módosítása a 7. §-ban felsoroltakat is érinti, az etikai bizottság a módosított
vizsgálati terv tekintetében is külön szakhatósági állásfoglalást ad ki.”
35. §		
A Kutatás R. 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beavatkozással nem járó vizsgálatot végezni)
„a) a 16. § a) pontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében

7772

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 97. szám

aa) az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatkozással nem járó vizsgálat esetében
az ETT HRB szakmai etikai szakhatósági állásfoglalása alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: OTH) engedélyének,
ab) minden más esetben az ETT TUKEB szakmai-etikai engedélyének
birtokában lehet;”
36. §

(1) A Kutatás R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 16. § a) pontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében a megbízó az engedély iránti kérelmet
az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint nyújtja be a 17. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben az OTH-hoz, a 17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti
esetben az ETT TUKEB-hez.”
(2) A Kutatás R. 18. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében az engedély iránti
kérelem elbírálása során az OTH értékeli, hogy a beadott kérelem tárgyául szolgáló vizsgálat valóban beavatkozással
nem járó vizsgálat-e.
(1b) Az (1a) bekezdés alapján benyújtott kérelem elbírálásakor az OTH az ETT HRB szakhatósági állásfoglalását kéri
a következő kérdésekben:
a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e és módszerei alkalmasak-e ezek
megválaszolására,
b) a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen
végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.”

37. §		
A Kutatás R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében az OTH, a 17. §
(1) bekezdés a) pont ab) alpontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében az ETT TUKEB, a 16. § b) pontjában
említett vizsgálat esetében az ENKK, a 16. § c) pontjában említett vizsgálat esetében az OGYÉI a vizsgálat időtartama
alatt folyamatosan ellenőrzi, hogy a beavatkozással nem járó vizsgálatot a szakmai szabályoknak megfelelően,
az engedélyben és a vizsgálati tervben foglaltaknak megfelelően végzik-e.”
38. §		
A Kutatás R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a beavatkozással nem járó vizsgálat folytatása nem felel meg
az engedélyben, a vizsgálati tervben, illetve az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri
rendeletben foglalt feltételeknek, a 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett vizsgálatok és kutatások
esetében az OTH, a 17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében
az ETT TUKEB, a 16. § b) pontjában említett vizsgálat esetében az ENKK, a 16. § c) pontjában említett vizsgálat
esetében az OGYÉI a beavatkozással nem járó vizsgálatot haladéktalanul felfüggeszti vagy megszünteti.”
39. §		
A Kutatás R. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a vizsgálati terv lényeges módosítása a 24. § (1) bekezdésében felsoroltakat is érinti, a módosított vizsgálati
terv tekintetében az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalást ad ki.”
40. §		
A Kutatás R. 35. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a vizsgálati terv lényeges módosítása a 33. § (4) bekezdésében felsoroltakat is érinti, a módosított vizsgálati
terv tekintetében a szakhatóság állásfoglalást ad ki.”
41. §		
A Kutatás R.
a)
18. § (2) bekezdésében a „16. § a) pontjában” szövegrész helyébe a „17. § (1) bekezdés a) pont
ab) alpontjában” szöveg,
b)
19. § (1) bekezdés a) pontjában az „ETT TUKEB-nél” szövegrész helyébe az „engedélyezőnél” szöveg,
c)
21. § (2) bekezdésében az „az ETT TUKEB” szövegrészek helyébe az „az OTH, az ETT TUKEB” szöveg
lép.
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9. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
42. §		
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: ÁNTSZ r.) 15. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés
a) pont ab) alpontja szerinti feladat ellátására az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet
(a továbbiakban: OGYÉI) jelöli ki.”
43. §		
Az ÁNTSZ r. 8. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § A Kormány népegészségügyi szervként az OGYÉI-t, az iskolai egészségfejlesztési programok tekintetében
a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetet jelöli ki a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 1. §
19. pontjában meghatározott feladat ellátására.”
44. §		
Az ÁNTSZ r.
a)
15. § (3) bekezdésében az „Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet” szövegrész
helyébe az „OGYÉI-t” szöveg,
b)
25/A. § (3) bekezdésében az „Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban:
OGYÉI)” szövegrész helyébe az „OGYÉI” szöveg
lép.

10. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló
35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása
45. §		
Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet
12. § (4) bekezdésében az „átadja a házi gyermekorvosnak” szövegrész helyébe az „átadja a házi gyermekorvosnak,
valamint elektronikus úton megküldi a védőnőnek” szöveg lép.

11. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 29/2012.
Korm. rendelet) a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016.
(VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 3. melléklet 28. pontjában foglaltakat a 2016. június 30-át követően létrejött
közszolgálati jogviszonyra kell alkalmazni.”
47. §		
A 29/2012. Korm. rendelet 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

12. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
48. §		
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kábszer. R.) 1. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„36. kifejtetlen máktok: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és
felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § f ) pontja szerinti fogalom.”
49. §		
A Kábszer. R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ENKK a Gytv. 15. § (12) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt
napon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. Az ENKK a nyilvántartásba vételről
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a rendőrséget és a földművelésügyi miniszter által vezetett minisztériumot tájékoztatja. A nyilvántartásba vett
gazdálkodó szervezet a (4) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról vagy a tevékenység
megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja. A tisztítás utáni mákszalmamaradványok kizárólag opioid alkaloidok elválasztására tevékenységi engedéllyel rendelkező engedélyesnek
adhatók át a 6. melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy megsemmisítendők. A kannabisz kizárólag
más tevékenységi engedéllyel vagy hatósági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható át
a 6. melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy megsemmisítendő.”
50. §		
A Kábszer. R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal, valamint a D) jegyzéken szereplő
anyagokkal kutatást csak e tevékenység folytatására jogosító tevékenységi engedéllyel vagy eseti kutatási
engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet folytathat.”
51. §

(1) A Kábszer. R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag
gyártására, beszerzésére, raktározására, tartására, átadására, használatára és a velük kapcsolatos oktatásra,
kutatásra, elemzésre bűnüldöző, rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, ipari mák termesztéstechnológiai
kutatásával, nemesítésével, fajtakísérleteinek beállításával, kísérleti termesztésével, tudományos célú termesztésével
és termeltetésével, vetőmagja előállításával, genetikai alapanyagainak tárolásával, továbbá kender genetikai
alapanyagainak tárolásával foglalkozó szervezetek, valamint a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok részére adható.”
(2) A Kábszer. R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására az ENKK az engedély megadásával az (1) bekezdés
vonatkozásában kábítószerért felelős személyt, a (2) bekezdés vonatkozásában kábítószer-felelőst és kábítószerfelelős helyettest jelöl ki.”

52. §		
A Kábszer. R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A P4 jegyzék 14. sorában szereplő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek kivételével a P3 és P4 jegyzéken
szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek, valamint a kábítószertartalmú kivételek
megrendelésére, tárolására, kezelésére, átadására, átvételére és belföldi szállítására a gyógyszerekre vonatkozó
általános rendelkezéseket kell alkalmazni.”
53. §		
A Kábszer. R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószerek, valamint a P1 és P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagok,
a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp alapanyagok, a P4 jegyzék 14. sorában szereplő hatóanyagot tartalmazó
gyógyszerek, valamint az új pszichoaktív anyagok megrendelése, átadása, átvétele és belföldi szállítása csak
a 6. melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány felhasználásával történhet.”
54. §

(1) A Kábszer. R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyes, illetve a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója és
az állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, állatkert és vadaspark, valamint a magán-állatorvos
a tevékenysége során használt, a K1, K2, illetve a P1, P2 jegyzéken szereplő kábítószerek és pszichotróp anyagok és
készítmények, a P3, P4 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok, illetve a P4 jegyzék 14. sorában szereplő hatóanyagot
tartalmazó gyógyszerek, valamint az új pszichoaktív anyagok selejtezését folyamatosan végzi.”
(2) A Kábszer. R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti anyagokat és készítményeket égetéssel kell megsemmisíteni. Az átadásra fel nem kínált,
és az át nem vett mákszalma-maradványt égetéssel vagy talajba forgatással kell megsemmisíteni. A megsemmisítést
– a nyomozó hatóság birtokába került, vagy a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került anyagok vagy
készítmények kivételével – az ENKK engedélyezi.”
(3) A Kábszer. R. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A P4 jegyzék 14. sorában szereplő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek kivételével a P3 és P4 jegyzéken
szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek, valamint a kábítószertartalmú kivételek selejtezése és
ártalmatlanítása esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.”

55. §		
A Kábszer. R. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
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56. §		
A Kábszer. R.
a)
1. § 3., 9., 16. és 27. pontjában a „kormányrendelet” szövegrész helyébe a „162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet”
szöveg,
b)
3. § (4) bekezdésében az „export, import, illetve transzfer” szövegrész helyébe a „továbbhasznosítás” szöveg,
c)
10. §-ában a „február 28-ig” szövegrész helyébe a „január 15-éig” szöveg
lép.
57. §		
Hatályát veszti a Kábszer. R. 8. § (2) bekezdése.

13. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről
szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
58. §

(1) A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013.
(VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 212/2013. Korm. rendelet) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Egy hitelcéllal érintett gyógyszertár esetében legfeljebb három gyógyszerésznek nyújtható kamattámogatás
mellett folyósított kedvezményes hitel vagy kölcsön.”
(2) A 212/2013. Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamattámogatás olyan kedvezményes hitel- vagy kölcsönszerződéshez vehető igénybe, amelynek
összege ügyfelenként)
„ab) az adott hitelfelvétel során az üzleti terv és a bankári biztosítékok alapján a pénzügyi intézmény belső
szabályzatai szerint kalkulált, és az 5. § (3) bekezdése figyelembe vételével nyújtható hitelösszeg, azzal, hogy az nem
haladhatja meg a 150 millió forintot,”
(3) A 212/2013. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kedvezményes hitelhez vagy kölcsönhöz nyújtott kamattámogatás mértéke a Patika Hitelprogram keretében
felvett hitel vagy kölcsön ügyleti kamatának 1,5%-ra történő csökkentéséhez szükséges összeg, de legfeljebb 4,5%.”

59. §		
A 212/2013. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kedvezményes hitelhez vagy kölcsönhöz nyújtott kamattámogatás mértéke a Patika Hitelprogram keretében
felvett hitel vagy kölcsön ügyleti kamatának 3%-ra történő csökkentéséhez szükséges összeg, de legfeljebb 3,7%.”
60. §

(1) A 212/2013. Korm. rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki)
„a) tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban annak
érdekében, hogy a Gyftv. 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltétel az 50%-ot el nem érő
gyógyszerészi tulajdoni hányad esetén, a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal
rendelkező más gyógyszerészek tulajdoni hányadával együttesen legalább 50% tulajdoni arányt meghaladóan
teljesüljön;”
(2) A 212/2013. Korm. rendelet 3. § e) pontja a következő ee) alponttal egészül ki:
(A kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki
csatolja a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságnak a legfőbb szerve ülésének
jegyzőkönyvében rögzített döntéséről készült másolatot a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról, amely döntés
legalább a következőket tartalmazza:)
„ee) a hitelt felvenni kívánó gyógyszerész által szerezni kívánt, százalékban kifejezett tulajdoni hányadot;”

61. §		
A 212/2013. Korm. rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki)
„a) tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban
a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, a nem gyógyszerészi tulajdonban lévő tulajdoni hányad
megvásárlásához érvényesített elővásárlási jog gyakorlásával;”
62. §		
A 212/2013. Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyógyszerész részére nyújtható hitelösszeg meghatározását megelőzően a pénzügyi intézmény megvizsgálja
a benyújtott üzleti terv alapján a hitelösszeg megalapozottságát.”
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63. §		
A 212/2013. Korm. rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § A Patika Hitelprogramban részt vevő gyógyszerész kérelmére az e rendelet alapján 2013. július 1-je és
2016. július 1-je között a Patika Hitelprogram keretében létrejött hitelszerződés alapján fennálló tőketartozásának
az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.)
Korm. rendelettel megállapított feltételekkel történő kiváltására a hitelt folyósító pénzügyi intézmény – az MFB Zrt.
és a támogatást nyújtó szerv egyetértésével – a kérelmezővel új szerződést köthet, feltéve, hogy a hitelszerződésben
foglalt feltételeket a hitel felvevője a hitelszerződés megkötése óta maradéktalanul teljesítette.”
64. §		
Hatályát veszti a 212/2013. Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése és 4. melléklete.

14. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
65. §

(1) Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (6) bekezdésben foglalt elszámolás a tárgyévet megelőző év szeptember hónaptól a tárgyév augusztus
hónapjáig tartó időszakra a tárgyév szeptember 30-áig esedékes.”
(2) A 256/2013. Korm. rendelet 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az OEP a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget
a (7) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően esedékes támogatási összegből levonja.”

66. §		
A 256/2013. Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 254. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati
előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2016. július 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre
2015. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya
alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2015. december 1-jén hatályos
jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződése alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy
pótlékok együttes összegét 2016. július 1-jével az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén
az 5. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg).
(3) Az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére – legfeljebb az egészségügyi ágazati
előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára – a (2) bekezdés
szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2016. július havi
munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.
(4) A munkáltató által, a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása
érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt
terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.”
67. §

(1) A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(2) A 256/2013. Korm. rendelet 5. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

15. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
68. §		
Hatályát veszti a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013.
(VIII. 28.) Korm. rendelet
a)
8. § (2) és (3) bekezdése,
b)
12. § (2) bekezdése,
c)
14. § (3) bekezdése, valamint
d)
20. § (2) és (3) bekezdése.
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16. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
módosítása
69. §		
A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés
b) pontjában az „az eredeti külföldi számlát” szövegrész helyébe az „a külföldi számlát vagy ennek másolatát”
szöveg lép.

17. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
70. §

(1) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 27/2015. Korm. r.)
5. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az ÁEEK a 4. § szerinti intézmények vonatkozásában)
„m) jogosult
ma) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/D. §-ában foglalt
tartalommal a munkáltató által adott írásbeli meghatalmazás alapján, a munkáltató helyett és nevében kollektív
szerződés megkötésére,
mb) az ma) alpont alapján kötött kollektív szerződést a munkáltatók által adott írásbeli meghatalmazás alapján
helyettük és nevükben felmondani.”
(2) A 27/2015. Korm. r. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ÁEEK által kötött kollektív szerződés hatálya a meghatalmazást adó munkáltatónál közalkalmazotti
jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra terjed ki és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 276. § (5) bekezdése szerint több munkáltatós kollektív szerződésnek minősül az egészségügyi
ágazatban. A meghatalmazást adó munkáltató a kollektív szerződést magára kiterjedő hatállyal az Mt. 280. §-a
szerint mondhatja fel.”

18. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
71. §

(1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2015.
Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jelölt a szakképzés képzési idejének egy részét a külső képzőhelyen vagy a munkáltatótól eltérő egészségügyi
szolgáltatónál a háziorvostan szakképzés kivételével akkor töltheti, ha az elsődleges képzőhely az adott
szakgyakorlati elem teljesítésére nincs akkreditálva.”
(2) A 162/2015. Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A háziorvostan szakképzésben részt vevő rezidens azon gyakorlati elemeket, amelyekre az egyetem
akkreditált, az egyetemtől eltérő képzőhelyen az egyetem engedélyével abban az esetben töltheti, ha lakóhelyére
vagy tartózkodási helyére figyelemmel a szakképzés egyes elemeinek letöltése más akkreditált egészségügyi
szolgáltatónál számára kedvezőbb.”

72. §		
A 162/2015. Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tárgyévet követő évre vonatkozó, a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti keretszámok 85%-ára, valamint a 17. §
(2) bekezdés a), c) és e) pontja szerinti keretszámokra az ENKK elnöke minden év november 15-éig teszi közzé
a pályázati felhívását.”
73. §		
A 162/2015. Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hiányszakmás ösztöndíjra az a rezidens nyújthat be pályázatot, aki a szakképzését az ösztöndíj
meghirdetésének évében a 17. § (4) bekezdése szerinti hiányszakmában kezdte meg, vagy hiányszakmára szakot,
illetve egészségügyi szolgáltatót váltott.”
74. §

(1) A 162/2015. Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglalt ötéves jogosultsági időtartam szüneteltethető
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a) a szülési szabadság, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás
időtartamára, ha a jogosult nem végez ezen időtartam alatt egészségügyi tevékenységet,
b) a betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartamára, és
c) az egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság időtartamára.”
(2) A 162/2015. Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatás összege szakorvosonként havi bruttó 151 000 forint. A támogatás biztosítása érdekében
igényelhető költségvetési forrás kifizetésére a számított munkáltatói járulékot és szociális hozzájárulási adót
is magába foglalva kerül sor. A tárgyhónapban ténylegesen munkában töltött napok számától függetlenül
– a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a támogatás teljes összegben megilleti a foglalkoztatottat, ha
a tárgyhónap első munkanapján foglalkoztatásban áll. A támogatás utalványozása azon egészségügyi szolgáltató
részére történik, ahol a jogosult a tárgyhónap első munkanapján foglalkoztatásban áll.”
75. §

(1) A 162/2015. Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott igénybejelentés alapján az OEP az egészségügyi szolgáltató részére
folyósítandó támogatási összeget
a) az adott év március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan az adott év január 1-jei egészségügyi
szolgáltatói foglalkoztatási adatok alapján,
b) az adott év szeptember 1-je és az adott évet követő év február 29-e közötti időszakra vonatkozóan az adott év
július 1-jei egészségügyi szolgáltatói foglalkoztatási adatok alapján
állapítja meg, azzal, hogy az igénybejelentési időszakok között az OEP korrekciós lehetőséget biztosíthat
a foglalkoztató egészségügyi szolgáltató részére a jogosultak adataiban időközben bekövetkezett változások
érvényesítésére.”
(2) A 162/2015. Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a tárgyév január
hónapjától a tárgyév december hónapjáig tartó időszakra kifizetett támogatási összegekkel a tárgyévet követő
február 15-éig a 2. melléklet szerinti tartalommal elszámol az OEP felé.”
(3) A 162/2015. Korm. rendelet 31. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az OEP ellenőrzése során megállapítja, hogy a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt
foglalkoztató egészségügyi szolgáltató jogosulatlanul vette igénybe vagy használta fel a kiutalt támogatási
összeget, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást a tárgyhónapot követő hónapban esedékes
támogatási összegből levonja.”

76. §		
A 162/2015. Korm. rendelet 23. alcíme a következő 35/B. és 35/C. §-al egészül ki:
„35/B. § A szakképzést a Kr.1. alapján megkezdő személyek esetében a Kr.1. szerinti hiányszakmás támogatásokra
való jogosultságot a szakképzés megkezdésének évében kihirdetett hiányszakmák határozzák meg a képzés teljes
időtartamára. Szakváltás esetén a hiányszakmás támogatásra való jogosultság felülvizsgálatra kerül a szakváltás
évében kihirdetett hiányszakmák figyelembevételével.
35/C. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016.
(VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 22. §-ban foglaltakat az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésüket
2016. június 30-át követően megkezdőkre kell alkalmazni.
(2) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.)
Korm. rendelettel megállapított 22. §-ban foglalt juttatás visszafizetési kötelezettségtől eltérően a szakképzésüket
2015. július 1-je és 2016. június 30-a között megkezdők a 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti juttatás
visszafizetésére kötelesek.”
77. §		
A 162/2015. Korm. rendelet
a)
2. § 2. pontjában az „ideértve az egyetemeket is” szövegrész helyébe az „ideértve az egyetemeket és
az igazságügyi orvostan szakképzést biztosító szolgáltatókat is” szöveg,
b)
15. § (2) bekezdésében a „január 31-éig” szövegrész helyébe az „október 31-éig” szöveg,
c)
18. § (3a) bekezdésében a „jogosult” szövegrész helyébe a „ , valamint az igazságügyi szakképzést biztosító
képzőhely jogosult” szöveg,
d)
18. § (7) bekezdésében a „szeptember 30-áig” szövegrész helyébe a „szeptember 15-éig” szöveg,
e)
22. §-ában a „12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti” szövegrész helyébe a „12. § (1) bekezdés
a) pontja és b) pont bb) alpontja szerinti” szöveg,
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f)

28. § (7) bekezdésében a „nem teljesíti vagy” szövegrész helyébe a „nem teljesíti vagy ha a 22. §-ban
meghatározott feltételek megállapítására kerül sor, továbbá ha” szöveg

lép.

19. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása
78. §		
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és
üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. melléklet 6. pontjában a „díjmentesen” szövegrész helyébe
az „azon kijelölt természetes fürdőhelyek esetében, ahol a belépés belépődíj ellenében lehetséges, díjmentesen”
szöveg lép.
79. §		
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 413/2015. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 413/2015. Korm. r.) 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 21. §, a 22. § és a 26. § b) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.”

20. Záró rendelkezések
80. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba,
és 2017. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 27. § 2016. július 2-án lép hatályba.
(3) A 24. § és a 25. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) Az 52–54. § 2016. október 1-jén lép hatályba.
(5) Az 59. § és a 61. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

81. §		
Az 55. § és a 7. melléklet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 2015. szeptember 9-i
2015/1535/EU parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 14. pont „6” megjelölésű sora helyébe a következő
rendelkezés lép, valamint a pont a következő „7” és „9” megjelölésű sorral egészül ki:
„6 = ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy
7 = ismeretlen beteg
9 = személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás
során”

2. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 5. pont „6.” megjelölésű sora helyébe a következő
rendelkezés lép, valamint a pont a következő „7.” és „9.” megjelölésű sorral egészül ki:
„6. ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy
7. ismeretlen beteg
9. személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során”
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2. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 27. pont „Beavatkozás típusa (T)” része
az „I.” megjelölésű sort követően a következő „K.” megjelölésű sorral egészül ki:
„K. rehabilitációs terv rehabilitációs ellátási program szerinti ellátásra rehabilitációt indokoló kísérőbetegség miatt”

3. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 20. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész „Személyazonosító típusa” megjelölésű része
a következő sorral egészül ki:
(Tartalma:)
„9 = személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás
során”

4. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 28. számú melléklet 1. pont 1.2. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„
Intézmény

Éves TVK többlet pontszám

4013

Autizmus Alapítvány, Budapest

5087

Dévény Anna Alapítvány, Budapest

6 780 421

7990

Vadaskert Alapítvány, Budapest

6 887 628
13 866 876

B944

Gézengúz Alapítvány, Budapest

H058

Budapesti Korai Fejlesztő Központ

N055

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

R137

Pető András Főiskola
ÖSSZESEN

13 784 103

1 353 858
22 617 548
1 106 808
66 397 242
”

5. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. Az Eftv. vhr. 3. számú melléklete a következő 6/a. ponttal egészül ki:
(Az egészségbiztosító az alábbi szakmákra/szaktevékenységekre köthet finanszírozási szerződést:)
„6/a. dietetika”

6. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. A 29/2012. Korm. rendelet 3. melléklet 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. Családvédelmi szolgálat feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
főiskolai szintű védőnő szakképzettség, és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által szervezett
képzés keretében megszerzett, a családvédelmi szolgálat feladataira felkészítő szakirányú végzettség.”
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7. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. A Kábszer. R. 1. melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” részében foglalt „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke
(P1)” elnevezésű táblázat a következő 104–108. sorral egészül ki:
Hivatalos elnevezés
[1

/illetve más név vagy rövidítés, illetve

Kémiai név]

külföldön gyakran használt más írásmód/

„
104.

MTP, methcathinone thiophen
analog

2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one

105.

N-ethylnorketamine

2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

106.

AM-1248 azepane isomer

adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl] methanone

107.

ADB-FUBINACA

N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)
methyl]-1H-indazole-3-carboxamide

108.

MT-45

1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin
”

8. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
18.

Békés Megyei Központi Kórház

Gyula
”

2. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
46.

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Debrecen
”

3. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
59.

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád
”

4. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
102.

Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk

Celldömölk
”

5. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 111. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
111.

Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli
Szanatórium Egészségügyi Központ

Komló
”

6. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 146. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

146.

Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Budapest

„
”
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7. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 150. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
150.

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

Budapest
”

8. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 169. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
169.

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

Győr
”

9. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 201. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
201.

Szent László Kórház

Sárvár
”

10. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 235. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
235.

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

Farkasgyepű
”

11. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 254. sorral egészül ki:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
254.

Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Bácsalmás
”

12. Hatályát veszti a 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
57. sora,
b)
114. sora,
c)
188–190 sora.

9. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. A 256/2013. Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „43–45” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel
igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
Évek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J]

„
43–45

24 043

18 111

29 467

31 422

35 427

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425
”

2. A 256/2013. Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:
[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel
igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
Évek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J]

„
46–48

24 043

16 711

28 054

29 972

35 768

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

49–51

24 043

15 312

26 641

28 521

36 109

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425
”
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A Kormány 173/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet 2016. július 10-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 173/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A

B

Történelmi emlékhely megnevezése

Cím

1.

Balassagyarmat, Vármegyeháza

Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.

2.

Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső téri református
templom

Budapest, Szilágyi Dezső tér

3.

Budapest V. kerület, Batthyány-örökmécses

Budapest, Báthory u. és Hold u. kereszteződése

4.

Budapest V. kerület, Magyar Tudományos
Akadémia

Budapest, Széchenyi István tér 9.

5.

Budapest VI. kerület, Andrássy út 60.

Budapest, Andrássy út 60.

6.

Budapest VII. kerület, Wesselényi utcai Hősök
temploma és Hősök sírkertje

Budapest, Dohány u. 2–4.

7.

Budapest VIII. kerület, Corvin köz

Budapest, Corvin köz 1. – Corvin mozi épülete és
a Corvin köz (az épületek által közrefogott terület)

8.

Budapest VIII. kerület, Ludovika Akadémia

Budapest, Ludovika tér 2.

9.

Budapest VIII. kerület, Trefort-kert

Budapest, Múzeum krt. 4.

10.

Budapest IX. kerület, Kálvin téri református
templom, kripta és a Ráday Gyűjtemény

Budapest, Kálvin tér 7. és Ráday u. 28.

11.

Budapest XI. kerület, Eötvös József Collegium

Budapest, Ménesi út 11–13.

12.

Cegléd, huszár- és páncélos laktanya

Cegléd, Szolnoki út 69.

13.

Csurgó, református kollégium és nagykönyvtár

Csurgó, Csokonai u. 24. és Széchenyi tér 9.

14.

Drégelypalánk, vár

Drégelypalánk

15.

Fertőd, Esterházy-kastély

Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

16.

Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Gödöllő, Grassalkovich-kastély

17.

Győr, a vár megmaradt részei

Győr, a történelmi belváros

18.

Gyula, vár és honvédtiszti emlékhely

Gyula, Várkert 1. és Várkert

19.

Hajdúböszörmény, hajdúkerületi székház

Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 1.

20.

Jászberény, jászkun kerületi székház

Jászberény, Lehel vezér tér 15.

21.

Kehidakustány, Deák-kúria

Kehidakustány, Kúria u. 8.

22.

Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon

Keszthely, Kastély u. 1. és Bercsényi u. 65–67.

23.

Komárom, erődrendszer

Komárom, Duna-part 1. és Térffy Gyula u., valamint
Sport u.
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24.

Kőszeg, vár

Kőszeg, Rajnis József u. 9.

25.

Máriapócs, kegytemplom és bazilita monostor

Máriapócs, Kossuth tér 25.

26.

Mezőtúr, református kollégium és könyvtár

Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.

27.

Miskolc, diósgyőri vár

Miskolc, Vár u. 24.

28.

Mosonmagyaróvár, a határőrlaktanya előtti tér

Mosonmagyaróvár, Határőr u. 10. előtti tér

29.

Muhi, Muhi Csata Emlékmű

Muhi, a település határában, a 35-ös főút mellett

30.

Nyírbátor, a Báthori-várkastély fogadópalotája és
a református templom

Nyírbátor, Vár u. 1. és Báthori István u. 22.

31.

Pápa, református kollégium és ótemplom

Pápa, Petőfi Sándor u. 13. és Fő u. 6.

32.

Pécs, székesegyház, püspöki palota és a középkori
egyetem

Pécs, Szent István tér 23. és a székesegyház,
valamint az Aradi vértanúk útja közötti terület

33.

Recsk, egykori munkatábor

Recsk, Kőbányai út

34.

Sárospatak, vár, református kollégium és
nagykönyvtár

Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. és Rákóczi u. 1.

35.

Sárvár, vár

Sárvár, Várkerület u. 1.

36.

Sopron, Tűztorony

Sopron, Fő tér

37.

Sóly, református templom

Sóly, Árpád köz 1.

38.

Szarvas, a történelmi Magyarország földrajzi
középpontja és Trianon-emlékhely

Szarvas, Malom u.
Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye

39.

Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye

40.

Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy Emlékcsarnok Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.

41.

Szeged, Dóm tér

Szeged, Dóm tér

42.

Szécsény, Forgách-kastély és a ferences kolostor

Szécsény, Ady Endre út 7. és Haynald u. 9.

43.

Tatabánya, Turul emlékmű

Tatabánya, Kő-hegy

44.

Tihany, bencés apátság

Tihany, I. András tér 1.

45.

Vác, Hétkápolna és honvédemlékmű

Vác, Derecske dűlő 2. és a Szent László út –
Gödöllői út kereszteződése

46.

Veszprém, Vár utca

Veszprém, Vár u.

47.

Visegrád, vár

Visegrád, Várhegy és Fő u. 23–43.

48.

Vizsoly, református templom

Vizsoly, Szent János u. 80.
”

A Kormány 174/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A határon túli költségvetési támogatásra az Ávr. 65–65/C. §-át, 66–68. §-át, a 69. § (1) bekezdés a) és
c)–j) pontját – természetes személy esetén az a), c), d), i) és j) pontját –, 71–74. §-át, 75. § (1)–(4a) bekezdését és
(6)–(9) bekezdését, 76. § (1) bekezdését, 77. §-át, 81–82. §-át, 84. §-át – az (1b) bekezdésben foglaltakat figyelembe
véve – és a 85. § (3)–(5) bekezdését, 86. és 87. §-át, 88. § (3) bekezdését, 89–91/A. §-át, 92. § (1) bekezdését, 93. §
(1)–(3) bekezdését és (5) bekezdését, 95–98. §-át, 99. § (1) és (3) bekezdését, 100–102/C. §-át és 102/E–102/F. §-át
kell alkalmazni.”
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2. §		
Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 174/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (1a) és
(1c) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 3. § (1c) bekezdésében
a)
az „Ávr. 79. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Ávr. 65/C. § (1) bekezdésében” szöveg,
b)
az „Ávr. 79. § (2)–(5) bekezdését” szövegrész helyébe az „Ávr. 65/C. § (2)–(5) bekezdését” szöveg, valamint
c)
az „Ávr. 79. § (3) és (5) bekezdését” szövegrész helyébe az „Ávr. 65/C. § (3) és (5) bekezdését” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 175/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
a helyi földbizottságok ügyféli jogairól
A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A helyi földbizottság vagy az annak feladatát a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
103. §-a alapján ellátó Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara az ügyfél jogait gyakorolja
az e feladatkörét érintő közigazgatási hatósági eljárásokban.
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és
visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. §
l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és
visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható a 2. melléklet táblázatának 1–2., 4–5., 9., 11.,
13., 17–18., 20–21. pontjában rögzített szabálytalanságok esetében. Ezekben az esetekben a katasztrófavédelmi
bírság kiszabása kötelező.”
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2. §		
Az R. a következő 9. és 10. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről
és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr.) 1. §-ával megállapított 5. § (3) bekezdését, valamint a 2. mellékletének a Módr. 3. §-ával
megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint
a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikkének való megfelelést szolgálja.”
3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK
tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikkének való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. Az R. 2. melléklet táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sorszám

„9.

Bírságolással érintett szabálytalanság

Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soros felülvizsgálatának elmulasztása

A bírság összege
forintban)

800 000”

2. Az R. 2. melléklet táblázat 12. és 13. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sorszám

Bírságolással érintett szabálytalanság

A bírság összege
forintban)

„12.

Súlyos káresemény elhárítási terv soros vagy soron kívüli felülvizsgálatának
elmulasztása

500 000

13.

Belső védelmi terv soros vagy soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása

500 000”

3. Hatályát veszti az R. 2. melléklet táblázat 15. és 16. sora.

A Kormány 177/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a
a következő 2. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. ad hoc támogatás: támogatási programon kívül nyújtott támogatás,”
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(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 2a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2a. csoportmentességi rendeletek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet és
az 1388/2014/EU bizottsági rendelet,”
(3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 9a–9d. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9a. közvetett adatszolgáltatás: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (tvi.kormany.hu) elérhető
dokumentumminta felhasználásával a miniszter részére történő adatszolgáltatás,
9b. közvetlen adatszolgáltatás: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (tvi.kormany.hu) keresztül elérhető
internetes oldalon található, a támogatást nyújtó által kitöltendő elektronikus formanyomtatvány útján történő
adatszolgáltatás,
9c. közzétételi kötelezettség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, a 702/2014/EU
bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdés c) pontja, az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja,
valamint az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata vagy más uniós állami támogatási szabály szerinti
közzétételi kötelezettség, amely közvetlen adatszolgáltatás vagy közvetett adatszolgáltatás (a továbbiakban együtt:
adatszolgáltatás módja) formájában teljesíthető,
9d. közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás: a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó ad hoc
támogatás vagy támogatási program keretében egyedi kedvezményezetteknek odaítélt támogatás,”
2. §

(1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási
programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza]
„d) a kijelölt kapcsolattartó szervezeti egység megnevezését és a kapcsolattartó személy elérhetőségeit (postacím,
telefonszám és elektronikus levélcím)
da) a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentés,
db) a 18/A–18/D. § szerinti tájékoztatási és közzétételi kötelezettség,
dc) a 20. § (5) bekezdése és a 21. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség,
dd) a 34. § szerinti éves jelentéstételi kötelezettség
teljesítése vonatkozásában.”
(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adatok bármelyike megváltozik, erről a támogatást nyújtó köteles
haladéktalanul, de legkésőbb a változás időpontját követő tizenöt napon belül tájékoztatni a minisztert.”

3. §		
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatást nyújtó az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott
támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról és a támogatás odaítélésének
az időpontjáról.”
4. §		
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. alcíme helyébe a következő alcím lép és a III. Fejezete a következő 7/A. alcímmel
egészül ki:

„7. Az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó, létező
támogatási programból nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás
18. § (1) Létező támogatási programból előzetesen be kell jelenteni a miniszter részére a (2) és (3) bekezdés szerinti
állami támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a miniszter eljárására
az 5. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A miniszter – jóváhagyás céljából – az Európai Bizottság részére bejelenti
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási
intézkedést,
b) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási
intézkedést,
c) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási
intézkedést,
d) azt a bármely más állami támogatást, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság
részére történő bejelentési kötelezettséget ír elő.
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(3) A miniszter az uniós állami támogatási szabályok alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot
a) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU
tanácsi határozat szerint,
b) a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót meghaladó állami támogatásokról a Szerződés
87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet
(HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 9. cikk (4) bekezdésében foglaltak
szerint,
c) bármely más állami támogatásról, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére
történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.
(4) Az uniós állami támogatási szabályok megkerülése érdekében a támogatási programok és a projektek nem
darabolhatók fel.

7/A. Az Európai Bizottság részére történő speciális tájékoztatási és közzétételi kötelezettség hatálya
alá tartozó állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás
18/A. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást
nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára
vonatkozó nyilatkozatot.
(2) A 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó
megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/A. melléklet szerinti adatlapot,
b) a támogatási program hatálybalépését vagy az ad hoc támogatás odaítélését húsz munkanappal megelőzően
a támogatási intézkedés teljes szövegét annak érdekében, hogy a miniszter a 702/2014/EU bizottsági rendelet
9. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára
vonatkozó nyilatkozatot.
(3) Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó
megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/B. melléklet szerinti adatlapot,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára
vonatkozó nyilatkozatot.
(4) Ha a közzétételi kötelezettséget az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata írja elő, a támogatást
nyújtó a határozat 2015/1589/EU tanácsi rendelet 32. cikke szerinti kihirdetésétől számított harminc napon belül
megküldi a miniszternek a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó
nyilatkozatot.
(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, adózó által
érvényesített kedvezmény formájában megvalósuló támogatási programokról az állami adó- és vámhatóság
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti tartalommal és határidőben szolgáltat adatot
a miniszternek.
18/B. § (1) A csoportmentességi rendeletek alapján a miniszternek 2016. július 1-jét megelőzően bejelentett és
2016. július 1-jén még hatályos támogatási intézkedés vonatkozásában a támogatást nyújtó 2016. szeptember
15-éig megküldi a miniszternek a 18/A. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés c) pontja vagy (3) bekezdés c) pontja
szerinti nyilatkozatot.
(2) Ha az Európai Bizottság a közzétételi kötelezettség alkalmazására a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk
(2) bekezdése szerinti tájékoztatás vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti megfelelő intézkedésekre
vonatkozó ajánlás keretében tesz javaslatot, a támogatást nyújtó a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges adatszolgáltatás módjáról a 23. § (1) bekezdése szerinti felhívástól számított tizenöt napon belül
nyilatkozik a miniszter részére.
(3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint a 18/A. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kapcsolattartó
szervezeti egység megnevezését, valamint a kapcsolattartó személy nevét, postacímét, telefonszámát és
elektronikus levélcímét.
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(4) Ha a támogatást nyújtó módosítani kívánja a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás
módját, erről köteles tájékoztatni a minisztert a soron következő adatszolgáltatása előtt legalább tizenöt nappal.
18/C. § (1) A közvetlen adatszolgáltatást választó támogatást nyújtó köteles
a) a támogatás odaítélését követő harminc napon belül eleget tenni a 6. melléklet szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségnek, és
b) nyilatkozni a miniszter részére minden év
ba) február 1-jéig a tárgyévet megelőző év szeptember, október, november és december hónapjában,
bb) június 1-jéig a tárgyév január, február, március és április hónapjában,
bc) október 1-jéig a tárgyév május, június, július és augusztus hónapjában
nyújtott, a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatások vonatkozásában arról, hogy
az adatszolgáltatási kötelezettségét közvetlen adatszolgáltatás útján maradéktalanul teljesítette.
(2) A támogatást nyújtó akkor is köteles az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat megtételére, ha a nyilatkozattal
érintett időszakban nem nyújtott a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatást.
(3) A közvetett adatszolgáltatást választó támogatást nyújtó köteles
a) megküldeni a miniszter részére a 18/D. § (1) bekezdése szerinti adatokat minden év
aa) február 1-jéig a tárgyévet megelőző év szeptember, október, november és december hónapjaiban,
ab) június 1-jéig a tárgyév január, február, március és április hónapjában,
ac) október 1-jéig a tárgyév május, június, július és augusztus hónapjaiban
nyújtott, a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatások vonatkozásában, vagy
b) nyilatkozni arról, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett időszakban nem nyújtott a közzétételi
kötelezettség hatálya alá tartozó támogatást.
(4) Ha a támogatást nyújtó észleli, hogy az (1) vagy (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra korábban hiányosan
vagy tévesen került sor, erről haladéktalanul értesíti a minisztert, és egyidejűleg megküldi a miniszter részére
a hiányzó, illetve helyesbített adatokat.
(5) Ha a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ad hoc támogatás vagy támogatási program keretében
egyes kedvezményezetteknek odaítélt támogatás
a) az 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá is tartozik,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozott, vagy azt az ilyen
társfinanszírozott intézkedéshez kiegészítő nemzeti finanszírozásként nyújtják, és
c) kedvezményezettje adatainak közzététele a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról
és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
111–113. cikke szerint már megtörtént,
a támogatást nyújtó az adott támogatás vonatkozásában fennálló közzétételi kötelezettséget úgy is teljesítheti,
hogy az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatban vagy a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatáskor a közzététel
helye szerinti weboldalt jelöli meg.
18/D. § (1) A miniszter a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján közzéteszi
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha
a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja az ötszázezer eurónak
megfelelő forintösszeget,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat
a közösségi adószám, továbbá az adószám vagy az adóazonosító jel kivételével, ha a közzétételi kötelezettség
hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja
ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,
bb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó,
az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató
kedvezményezett esetén az ötszázezer eurónak
megfelelő forintösszeget,
c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha
a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja a harmincezer eurónak
megfelelő forintösszeget,
d) az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata szerinti adatokat,
e) a 18/C. § (5) bekezdése szerinti weboldal címét,
f ) azokat az adatokat, amelyekre a közzétételi kötelezettség hatálya kiterjed.
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(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben a 6. melléklet 5. pontja vonatkozásában a miniszter azt teszi közzé
a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján, hogy
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy
regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben
kifejezve
aa) az ötszázezer eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó,
ab) az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó,
ac) a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó,
ad) az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó,
ae) a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó, vagy
af ) a harmincmillió eurót meghaladó
összegű,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén
a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurót elérő, de
ötszázezer eurót meg nem haladó összegű,
bb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági
termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül
eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az a) pontban meghatározott összegű valamely,
c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén
a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ca) a harmincezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó,
cb) a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó,
cc) a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó,
cd) a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó, vagy
ce) a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó
összegű
kategóriába esik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat a miniszter
a) a támogatás nyújtásának napjától számított hat hónapon belül, illetve adókedvezményt tartalmazó támogatási
program esetén az adóbevallás esedékességének időpontjától számított egy éven belül, és
b) a támogatás nyújtásának, illetve adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén az adóbevallás
esedékességének napjától számított tíz évig
teszi közzé.”
5. §		
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Európai Bizottság megkeresésére, és uniós állami támogatási szabályban vagy az Európai Bizottság állami
támogatási tárgyú határozatában előírt kötelezettség teljesítése érdekében a miniszter felhívja a támogatást
nyújtót adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre. A támogatást nyújtó köteles a megkeresésnek a miniszter által
meghatározott határidőn belül eleget tenni.”
6. §		
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 38. §-a a következő c)–e) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet]
„c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),
d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és
erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.),
e) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúratermékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások
bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 369., 2014.12.24., 37-63. o.)”
[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]
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7. §		
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. §		
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a)
2. § 14. pontjában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Támogatásokat Vizsgáló Iroda” szöveg,
b)
2. § 19b. pontjában az „és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,
c)
33. § (1) bekezdésében a „bejelentési” szövegrész helyébe a „bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi,
adatszolgáltatási vagy közzétételi” szöveg,
d)
36. § (1) bekezdésében a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Támogatásokat Vizsgáló Iroda” szöveg
lép.
9. §		
A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/A. § nyitó szövegrészében
az „e)” szövegrész helyébe a „d)” szöveg lép.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 177/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

A kedvezményezett neve, székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, és közösségi adószáma
[a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásnál a közösségi adószám és az adószám
(adóazonosító jel) megadása nem szükséges],
a kedvezményezett típusa a vonatkozó csoportmentességi rendelet I. melléklete szerint,
a projekt megvalósításának helye (főváros vagy megye),
a kedvezményezett azon tevékenységének szakágazati besorolása (TEÁOR-szám, ennek hiányában
ÖVTJ-kód), amely keretében a támogatást felhasználja (ha nem azonosítható ilyen tevékenység, akkor
a kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolása),
a bruttó támogatási egyenérték (támogatástartalom) euróban és forintban, kölcsön, visszafizetendő előlegek,
visszatérítendő támogatás és kockázatfinanszírozás esetén a támogatás teljes összege, kezességvállalás
esetén az a teljes összeg, amelyre a kezességvállalás vonatkozik,
a támogatás formájának megjelölése [a) vissza nem térítendő támogatás, b) kamattámogatás, c) kölcsön,
d) visszafizetendő előlegek, e) visszatérítendő támogatás, f ) kezességvállalás, g) adókedvezmény,
h) adómentesség, i) kockázatfinanszírozás, j) egyéb támogatási forma megnevezése],
a támogatás odaítélésének napja (adókedvezmény vagy adómentesség esetén a bevallás esedékességének
a napja),
a támogatás 1. melléklet szerinti kategóriája,
a támogatást nyújtó megnevezése (a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. és 21. cikke szerinti támogatás
esetén a megbízott fél és a pénzügyi közvetítő megnevezése),
a támogatás európai bizottsági hivatkozási száma.”
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A Kormány 178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)–d) és j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az üzemeltető a kibocsátások nyomonkövetését a 601/2012/EU Bizottsági rendeletben meghatározottak szerint
végzi az 5. mellékletben meghatározottakkal összhangban.”
2. §		
Az R. 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a tárgyévet követő évben benyújtandó kibocsátási jelentése
és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentésének hitelesítésére – a hitelesítő a 2003/87/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések
és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló
600/2012/EU bizottsági rendelet 76. cikke által előírt kötelezettségének való megfelelése biztosítása érdekében –
legkésőbb a tárgyév november 15-éig akkreditált hitelesítőt bíz meg.”
3. §

(1) Az R. 2. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az üzemeltető köteles:)
„c) a 3. melléklet j) pont jd) és jh) alpontjában foglalt, a jóváhagyott nyomonkövetési tervben rögzített adatok
tervezett megváltozását a változtatás tervezett időpontját megelőző 15 napon belül, vagy az előre nem látható
változás miatt a bejelentés alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének napját követő 15 napon belül”
(bejelenteni a hatóság részére.)
(2) Az R. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az üzemeltető a (3) bekezdés a)–b) pontjaiban foglalt bejelentéssel egyidejűleg a kibocsátási engedély
módosítása iránti kérelmet köteles benyújtani, ha e változás a már kiadott kibocsátási engedély módosítását is
szükségessé teszi.”
(3) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az üzemeltető köteles
a) a 3. melléklet b)–f ) pontjában foglalt adatok megváltozását a változás nyomán kiadott környezethasználat
feltételeit megállapító engedély vagy határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,
b) a 3. melléklet i) pontjában, j) pont ja)–jc) és je)–jg) alpontjában foglalt, az engedélyezett kibocsátási kategóriában,
valamint a jóváhagyott nyomonkövetési tervben rögzített adatok tervezett megváltozását legalább 45 nappal előre,
c) a 3. melléklet m) pontjában foglalt adatokban történő változást, ideértve a normál üzemmódban (folyamatos
üzemeltetésben) bekövetkező változást is, az annak beálltát követő 15 napon belül,
a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a hatóság részére bejelenteni.”
(4) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az üzemeltető haladéktalanul köteles a hatóság részére bejelenteni a kibocsátási engedély módosítása iránti
kérelem benyújtásával egyidejűleg, ha a kibocsátások a kibocsátási engedélyben előírt, illetve a jóváhagyott
adatmeghatározási szintekhez tartozó pontosságnál nagyobb pontossággal határozhatók meg, vagy ha a hitelesítő
a kibocsátások pontosabb meghatározására tesz javaslatot.”
(5) Az R. 2. §-a a következő (7)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hatóság az üzemeltető (3) bekezdés c) pontja szerinti adatok bejelentését követően az adatváltozás tartalmát
és annak hatásait mérlegelve vagy határozathozatal nélkül tudomásul veszi a bejelentést, vagy a bejelentő
kérelemére a már kiadott kibocsátási engedély módosításáról dönt.
(8) Ha a 3. melléklet j) pont jd) alpontjában meghatározott mérőberendezés úgy változik, hogy az a kibocsátás
nyomonkövetését jelentősen nem érinti, a hatóság az üzemeltető bejelentését tudomásul veszi.
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(9) Ha a 3. melléklet j) pont jd) alpontjában meghatározott mérőberendezés úgy változik, hogy az a kibocsátás
nyomon követését jelentősen érinti – így különösen, ha a mérőberendezés jellegében, számában változás történik,
vagy ha a változás során módosul a felhasznált mennyiség meghatározására vonatkozó adatmeghatározási szint –,
kérelem alapján az engedély módosítása szükséges.
(10) Ha a hatóság a (3) bekezdés c) pontja szerinti üzemeltetői bejelentésről a bejelentés hatóságnak való
kézbesítésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a hatóság a bejelentést
tudomásul vette.
(11) Ha jogszabályváltozás következtében az országspecifikus tüzelőanyag fűtőértéke, kibocsátási és oxidációs
tényezője megváltozik, a hatóság – a (6) bekezdésben foglaltak szerint – az üzemeltető kibocsátási engedélyét
hivatalból módosítja.”
4. §		
Az R. 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A miniszter az (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség megfelelő teljesítésének ellenőrzését a hatósággal
együttműködve végzi. A hatóság az együttműködés keretében folyamatosan tájékoztatást ad a miniszternek.”
5. §		
Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a szénszivárgási lista módosulása a megállapított térítésmentesen kiosztható kibocsátási
egységmennyiségek növekedésével jár, a korábban kiosztásra meghatározott kvótamennyiség esetében a kiosztás
a 3. § (8) bekezdése szerint hajtható végre, a többletkiosztásra pedig az Európai Bizottság jóváhagyását követően
kerül sor.
(4) Ha a szénszivárgási lista módosulása a megállapított térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiségek
csökkenésével jár az adott évre vonatkozóan, az Európai Bizottság jóváhagyásának megérkezéséig
a) a korábban, az adott kereskedési időszak egyes, a szénszivárgási lista utolsó módosulása által érintett éveire
kiszámított és jóváhagyott mennyiség és
b) a módosított, újonnan hatályba lépett szénszivárgási lista alapján kiszámított új egységmennyiségek
nem oszthatók ki a létesítmény részére.”
6. §		
Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a benyújtott, hiánytalanul kitöltött új belépő kérelem alapján, létesítményrészenként ellenőrzi
a benyújtott adatokat.”
7. §		
Az R. 21/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/B. § (1) Ha a számlatulajdonos a 17. és 18. §-ban meghatározott számlavezetési díjfizetési kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A hatóság a határidő lejártát követő 8 napon
belül fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és a számlavezetési díj megfizetésére kötelező
határozatot hoz.
(2) A számlavezetési díjat esedékességétől minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszerese háromszázhatvanötöd részének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli. A késedelmesen
megfizetett késedelmi pótlék után késedelmi pótlék nem számítható fel.
(3) A jegyzékkezelő a számlához való hozzáférést a számlavezetési díj és a késedelmi pótlék megfizetéséig zárolja.
A jegyzékkezelő a számla zárolását a számlavezetési díj és a késedelmi pótlék hatósághoz történő beérkezését
követő 15 napon belül oldja fel.
(4) A 17. § és 18. §-ban, továbbá a (3) bekezdésben rögzített számlavezetési díj és a késedelmi pótlék üzemeltetői és
légi jármű üzembentartói teljesítéséhez kapcsolódó zárolás és a zárolás feloldás tényéről a jegyzékkezelő minden
esetben értesíti az érintetteket és arról tájékoztatást nyújt a miniszter részére a zárolást és a zárolást feloldását
követő 8 napon belül.”
8. §

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

Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
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9. §		
Az R.
a)
1. § (7) bekezdésének nyitó szövegrészében és a) pontjában, valamint 1. § (8) bekezdésében a „tüzelőanyag”
szövegrész helyébe a „forrásanyag” szöveg,
b)
2. § (6) bekezdésében az „Az (5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A (3)–(5) bekezdésben” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 12. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 12. § (1) bekezdése,
valamint a 12/A. § (1) és (3) bekezdése” szöveg,
d)
4. § (6) bekezdésében a „december 31.” szövegrész helyébe a „november 2.” szöveg,
e)
9. § (1) bekezdésében az „Intézkedéseket” szövegrész helyébe az „Intézkedéseket vagy a megfelelő jelentős
változást tartalmazó táblázatot” szöveg,
f)
11. § (4) bekezdésében a „belépőknek az üzemszerű” szövegrész helyébe a „belépőknek − az Ügkr. tv. 2. §
29. pont a) és c) alpontjai esetében − az üzemszerű” szöveg,
g)
12. § (3) bekezdésében az „a tartalék- vagy készenléti üzemmódban tartott, és a szezonális rendszerben
üzemeltetett létesítményekre” szövegrész helyébe az „a tartalék- vagy készenléti, illetve szezonális
üzemmódban tartott létesítményekre” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti az R.
a)
6. § (2) bekezdésében az „az adott évben” szövegrész,
b)
11/B. § (2)–(4) bekezdése,
c)
21/A. § (1) bekezdésében az „ , amelyet a miniszter közleményben tesz közzé” szövegrész.
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §

(1) Ez a rendelet
a)
a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i
2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
b)
a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló,
2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozatnak és
c)
a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok 2015–2019-es
időszakra vonatkozó listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról
szóló, 2014. október 27-i 2014/746/EU bizottsági határozatnak
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a kormányrendelet
a)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá
a 920/2010/EU és az 1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i
389/2013/EU bizottsági rendeletnek;
b)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására
vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről,
valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló, 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendeletnek és
c)
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R. 1. mellékletének A.3.3 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A.3.3 A próbaüzem és az üzemszerű működés megkezdésének tervezett ideje (éééé/hh/nn), a létesítmény státusza
és annak leírása (folyamatos működés, tartalék üzemmód, készenléti üzemmód vagy szezonális üzemmód).”
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2. melléklet a 178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységek és üvegházhatású gázok
1. A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységi kategóriák és üvegházhatású gázok, valamint a tevékenységi
kategóriák IPCC és egységes környezethasználati engedélyezés
szerinti (EKHE) sorszámai
	
  

	
  

A

D
Tevékenység
IPCC
kódja

E
Tevékenység IPCC
megnevezése

F
Tevékenység
EKHE
kódja

1.A.1.a

Közcélú villamos
energia- és hőtermelés

1.1

Tüzelőberendezések

4.
5.

1.A.1.c
1.A.3.e

6.

1.B.2.c

Egyéb energiaipar
Egyéb szállítás
(csővezeték)
Fáklyázás

7.
8.

1.A.2.c
1.A.2.e

9.

1.A.2. g

10.

1.A.4.a

11.

2.A.4.d.i

1.

2.
3.

B
Tevékenység

C
Üvegházhatású gáz

Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek
I.
Tüzelőanyagok égetése
Széna 20 MWth-ot meghaladó
dioxid
bemenő hőteljesítményű
létesítményekben
(kivéve a veszélyes hulladékés települési hulladékégető
létesítményeket, az
atomerőművekben
szükségáramforrásként
használt dízelgenerátorokat)

12.

II.

Ásványolaj-feldolgozás

Széndioxid

13.
14.

III.

Kokszolás

Széndioxid

15.
16.

Fémek termelése és feldolgozása
IV.
Fémérc (beleértve a szulfid
ércet) pörkölése és
zsugorítása

Széndioxid

17.
18.

19.

V.

Vas vagy acél termelése
(elsődleges vagy
másodlagos olvasztás),
beleértve a folyamatos
öntést is 2,5 tonna/óra
kapacitás felett

Széndioxid

G
Tevékenység EKHE
megnevezése

Vegyipari hőtermelés
Élelmiszer-ipari
hőtermelés
(élelmiszer, italgyártás,
dohánygyártás)
Egyéb ipari
hőtermelés
Intézményi
hőtermelés
Füstgáztisztítás

1.A.1.b

Olajfinomítás

1.2

Ásványolaj- és
gázfinomítók

1.B.2.c
1.A.1.c

Fáklyázás
Szilárd
tüzelőanyag-előállítás

1.3

Kokszoló kemencék

1.A.2.a

Vas- és acélgyártáshőtermelés

2.1

Fémérc (beleértve a
szulfidércet) pörkölő és
színterelő létesítmények

2.C.1.

Vas- és acélgyártástechnológia
Vas- és acélgyártáshőtermelés

2.2

Vas és acél termelésére
szolgáló létesítmények
(elsődleges vagy
másodlagos olvasztás),
beleértve a folyamatos
öntést is 2,5 tonna/óra
kapacitás felett

1.A.2.a

2.C.1.

Vas- és acélgyártástechnológia
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20.

	
  

	
  
V.a

Vasfémek (beleértve a
vasötvözeteket is) előállítása
vagy feldolgozása, ha
20 MW-ot meghaladó teljes
bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezéseket
működtetnek. A feldolgozás
magában foglalja többek
között a hengerműveket, a
fűtőberendezéseket, a
temperált kohókat,
kovácsműhelyeket,
öntödéket, bevonatolást és
a lemaratást is

Széndioxid

21.
22.

2.C.2
V.b

Elsődleges alumínium
előállítás

23.

24.

V.c

Másodlagos alumínium
előállítása, amennyiben
20 MW-ot meghaladó teljes
bemenő hőteljesítményű
tüzelőegységeket
működtetnek

27.

V.d

Nem vasfémek előállítása
vagy feldolgozása, beleértve
az ötvözetek előállítását, a
finomítást, az öntést stb., ha
(a redukáló-anyagokként
alkalmazott
tüzelőanyagokat is
beleszámítva) 20 MW-ot
meghaladó teljes bemenő
hőteljesítményű
tüzelőegységeket
működtetnek

Vas- és acélgyártáshőtermelés

1.A.2.b

perfluorszénhidrogének

2.C.3

Széndioxid

1.A.2.b

Nem vasfém előállításhőtermelés

2.C.3

Alumínium előállítástechnológia
Nem vasfém
előállításhőtermelés

Széndioxid

1.A.2.b

2.C.5

2.3

Vasötvözet előállítása- 2.4
technológia
Nem vasfém
2.5. a
előállításhőtermelés
Alumínium előállítástechnológia

Széndioxid és

25.
26.

1.A.2.a
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Egyéb fém előállításatechnológia

Vasfém feldolgozó
létesítmények

Vasfémöntödék
Létesítmények nem vas
nyersfémek ércből,
koncentrátumból vagy
másodlagos
nyersanyagokból
kohászati, vegyi vagy
elektrolitikus eljárással
történő előállítására

2.5.b Létesítmények nem
vasfémek, ezen belül
visszanyert termékek
(finomítás, öntés céljából
történő) olvasztására
(ötvözésére is)
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28.
29.

Ásványanyagipar
VI.a
Cement-klinker napi
500 tonnát meghaladó
gyártókapacitással
rendelkező
forgókemencében történő
előállítása vagy gyártása
napi 50 tonnát meghaladó
gyártókapacitással
rendelkező más típusú
kemencében történő
kalcinálása

Széndioxid

30.
31.

VI.b

32.

VI.c

33.

VI.d

34.

VII.

Mész előállítása vagy
dolomit és magnezit napi
50 tonnát meghaladó
gyártókapacitással
rendelkező
forgókemencében vagy más
típusú kemencében történő
kalcinálása

35.
36.

VII.a

1.A.2.f

Ásványi termékek hőtermelés

2.A.1.

Cement/klinker
gyártás-technológia
Ásványi termékek
hőtermelés

1.A.2.f

2.A.2.
Gipszszárítás vagy
kalcinálás, illetve
gipszkarton és más
gipsztermékek előállítása,
amennyiben 20 MW-ot
meghaladó teljes bemenő
hőteljesítményű
tüzelőberendezéseket
működtetnek
Üveg gyártása, beleértve az
üvegszálat is, 20 tonna/nap
olvasztókapacitáson felül

Ásványi gyapot
szigetelőanyag előállítás,
kőzet, üveg vagy salak
felhasználásával, napi
20 tonnát meghaladó
olvasztási kapacitással

1.A.2.f

Széndioxid

7797

Mészgyártástechnológia
Ásványi termékek
hőtermelés

1.A.2.f

Ásványi termékek
hőtermelés

2.A.3.

Üveggyártástechnológia
Ásványi termékek
hőtermelés

1.A.2.f

37.

2.A. 4.d.ii

38.

2.A.4.d.i

Egyéb ásványanyag
ipari termelés
Füstgáztisztítás

3.1

Cement-klinker napi
500 tonnát meghaladó
gyártókapacitással
rendelkező
forgókemencében
történő előállítása vagy
gyártása napi 50 tonnát
meghaladó
gyártókapacitással
rendelkező más típusú
kemencében történő
kalcinálása

3.1

Mésznek
forgókemencében
történő gyártására
szolgáló létesítmények
50 tonna/nap kapacitás
felett vagy egyéb
égetőkemencében
történő gyártására
szolgáló létesítmények
50 tonna/nap kapacitás
felett

3.1

-

3.3

Üveg gyártására szolgáló
létesítmények, beleértve
az üvegszálat is,
20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül

3.4

Ásványi anyagok
olvasztására, ideértve az
ásványi szálakat is,
előállítására szolgáló
létesítmények
20 tonna/nap olvadási
kapacitás felett

7798

39.
40.

	
  

	
  
Kerámia termékek égetéssel történő gyártása
VIII.a
Tetőcserép, tégla, tűzálló
Széntégla gyártása 75 tonna/nap
dioxid
termelési kapacitáson felül
és/vagy ahol a kemence
térfogata 4 m3 és abban az
árusűrűség a 300 kg/m3-t
meghaladja
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1.A.2.f

Ásványi termékek
hőtermelés

41.

2.A.4.a

42.

2.A.4.d.i

Kerámiaégetéstechnológia
Füstgáztisztítás

43.

VIII.b

Csempe, kőáru vagy
porcelán gyártása
75 tonna/nap termelési
kapacitáson felül és/vagy
ahol a kemence térfogata
4 m3 és abban az árusűrűség
a 300 kg/m3-t meghaladja

1.A.2.f

44.
45.
46.

47.

48.
49.

Egyéb tevékenységek
IX.
Faanyagból származó pép
(cellulóz), vagy egyéb szálas
anyagok gyártása
X.
Papír és karton gyártása
20 tonna/nap termelési
kapacitáson felül
Vegyipar
XI.
Salétromsav előállítás

2.A. 4.a

Kerámiaégetéstechnológia

Széndioxid

1.A.2.d

Cellulózgyártás

Széndioxid

1.A.2.d

Papírgyártás

Széndioxid és
dinitrogénoxid

1.A.2.c

Vegyipari hőtermelés

50.
51.

2.B.2
XII.

Adipinsav (dikarbonsav)
előállítás

1.A.2.c

52.
53.

2.B.3
XIII.

Glioxál és glioxálsav
előállítás

1.A.2.c

54.
55.

56.

2.B.4
XIV.

Ammónia előállítás

Ásványi termékek
hőtermelés

Széndioxid

1.A.2.c

2.B.1

3.5

Kerámiatermékek
égetéssel történő
gyártására szolgáló
létesítmények,
különösen csempék,
téglák, tűzálló téglák,
kőáruk vagy porcelánok
gyártása
75 tonna/nap
kapacitáson felül és/vagy
ahol

a kemence térfogata
4 m3 és abban az
árusűrűség a 300 kg/m3-t
meghaladja

6. a) Ipari üzemek (cellulóz)
vagy egyéb szálas
anyagok gyártására
6. b) Ipari üzemek papír és
karton gyártására
20 tonna/nap termelési
kapacitáson felül
4.2.b Alapvető szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények,
mint például savak:
salétromsav

Salétromsav előállítástechnológia
Vegyipari hőtermelés 4.1.b Alapvető szerves vegyi
anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények,
mint például
oxigéntartalmú
szénhidrogének:
karbonsavak, aldehidek
Adipinsav előállítástechnológia
Vegyipari hőtermelés
Egyéb vegyipari
termelés
Vegyipari hőtermelés

Ammónia előállítástechnológia

4.2.a Alapvető szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények,
mint például gázok:
ammónia
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57.

XV.

Nátrium-karbonát (Na2CO3)
és nátriumhidrogénkarbonát (NaHCO3) előállítás

Széndioxid

58.
59.

XVI.

Ömlesztett szerves
vegyszerek előállítása
krakkolással, reformálással,
részleges vagy teljes
oxidálással vagy hasonló
eljárással, 100 tonna/napot
meghaladó
gyártókapacitással

Széndioxid

60.
61.

Hidrogén (H2) és szintetikus
gáz előállítása reformálással
vagy részleges oxidálással
25 tonna/napot meghaladó
gyártókapacitással

Széndioxid

62.
63.

1.A.2.c

Vegyipari hőtermelés

4.2.d

Alapvető szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények,
mint például sók:
nátrium-karbonát

2. B.7.

Nátrium-karbonát
előállítás-technológia
Vegyipari hőtermelés

4.1

Alapvető szerves vegyi
anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények
100 tonna/napot
meghaladó
gyártókapacitással

Egyéb vegyipari
termelés / Petrolkémia
Vegyipari hőtermelés

4.2.a

Alapvető szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari létesítmények,
mint például gázok:
hidrogén

Egyéb vegyipari
termelés
Vegyipari hőtermelés

4.2.f

Egyéb vegyipari
létesítmények, alapvető
szervetlen anyagok ipari
méretű gyártására

1.A.2.c

2.B.8.
XVII.

1.A.2.c

2.B.
XVIII.

Korom szerves anyagok mint például olaj, kátrány,
krakkoló, desztillációs
maradékok karbonizálásával járó
előállítása, amennyiben
20MW-ot meghaladó teljes
bemenő hőteljesítményű
tüzelőegységeket
működtetnek

Széndioxid

64.

1.A.2.c

2.B. 8.f

65.

XIX.

66.

XX.

Üvegházhatású gázoknak
szállítás és a 2009/31/EK
európai parlamenti és
tanácsi irányelv értelmében
engedélyezett tárolóhelyen
történő geológiai tárolás
céljából való elkülönítésére
használt létesítmények
Üvegházhatású gázoknak a
2009/31/EK európai
parlamenti és tanácsi
irányelv értelmében
engedélyezett tárolóhelyen
történő geológiai tárolás
céljából való csővezetékek
révén történő szállítása

Széndioxid

Széndioxid
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Egyéb vegyipari
termelés /
Koromgyártás
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67.

XXI.

68.

XXII.

	
  

Üvegházhatású gázoknak a
2009/31/EK európai
parlamenti és tanácsi
irányelv értelmében
engedélyezett tárolóhelyen
történő geológiai tárolása
Az Európai Gazdasági
Térségről szóló
megállapodásban részes
államok területén található
repülőtérről induló vagy oda
érkező légijáratok
üzemeltetése

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 97. szám

Széndioxid

Széndioxid

2. Megjegyzések:
2.1. IPCC kód: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének szerve, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület
(IPCC) által előírt közös jelentéstételi formátum szerinti kódok.
2.2. EKHE sorszám: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében az egyes tevékenységekhez rendelt sorszámok.
2.3. Küszöbértékek értelmezése: a megadott küszöbértékek maximális kapacitásokra vonatkoznak. Ha
egy üzemeltető több, azonos római számmal jelölt tevékenységhez tartozó berendezést üzemeltet
egy telephelyen, a küszöbérték megállapítása során ezen berendezések kapacitásának összegét kell
figyelembe venni. Az oktatási intézmények és egészségügyi szolgáltatók esetében a tüzelő berendezések
küszöbértékének számítása során nem kell figyelembe venni a biztonsági tartalék tüzelőberendezések
kapacitását.
2.4. Ha az egység olyan tevékenységet szolgál, amelynek küszöbértéke nincs teljes névleges bemenő
hőteljesítményként kifejezve, akkor az ilyen tevékenység küszöbértéke a közösségi rendszerbe történő
beillesztéssel kapcsolatos döntéskor elsőbbséget élvez.
2.5. Ha e mellékletben szereplő bármely tevékenység teljesítményére vonatkozó küszöbértéket túlzónak ítélnek
egy létesítmény vonatkozásában, a veszélyes és a települési hulladék égetését végző egységeken kívül
valamennyi üzemanyag-égetést folytató egységet szerepeltetni kell az üvegházhatású gázok kibocsátására
vonatkozó engedélyben.
2.6. Tüzelőberendezés (I): idetartozik minden olyan, a teljesítményhatárt a fenti 2.3. pont szerint elérő berendezés,
amelyben tüzelőanyag oxidációja folyik az így termelt hő hasznosítása céljából, függetlenül attól, hogy
a termelt hőt energetikai (hő- vagy villamosenergia-termelés) vagy technológiai célra hasznosítják.
2008. január 1-jétől idetartozik a hőbontás (pirolízis, krakkolás) is.
2.7. Ha egy létesítmény teljes névleges bemenő hőteljesítményét a közösségi rendszer hatálya alá tartozás
meghatározása céljából számítják ki, akkor a létesítményen belül a részét képező valamennyi üzemanyagégetést folytató technikai egység névleges bemenő hőteljesítménye összeadandó. Ezen egységek lehetnek
valamennyi típusú kazánok, égetőművek, turbinák, fűtőberendezések, kohók, égetők, kalcináló- és
égetőkemencék, szárítók és motorok, üzemanyagcellák, vegyi tüzelőberendezések, fáklyázók, hő- vagy
katalitikus utánégetők. A 3 MW alatti névleges bemenő hőteljesítményű, továbbá a kizárólag biomasszát
használó egységeket e számítás céljából nem kell figyelembe venni. A „kizárólag biomasszát használó
egységekbe” azon egységek is beleértendők, amelyek csak indításukhoz vagy leállításukhoz használnak
fosszilis tüzelőanyagot.
2.8. Ásványolaj-feldolgozó (II): idetartoznak a katalizátorok regenerálása, petrolkokszgyártás és
a kőolaj-feldolgozáshoz kapcsolódó hidrogéntermelés technológiai kibocsátásai, valamint az azonos
telephelyen az ezekhez szükséges energia előállítást biztosító és a technológiai véggázokat elégető, azonos
üzemeltető által működtetett tüzelőberendezések.
2.9. Vas és acél termelése (V): idetartoznak az integrált acélművek, valamint a vas-, illetve acéltermelés és
technológiailag a hozzá kapcsolódó vas-, illetve acéltermékek gyártása. 2008. január 1-jétől nem tartozik ide
a vas- és acéltermékek gyártása, amennyiben a létesítményben nincs vas-, illetve acéltermelés.
2.10. Üveggyártás (XIII): 2008. január 1-jétől az üveggyártást folytató létesítmény esetében a telephelyen
az üvegtermékek előállításakor keletkező valamennyi tüzelési eredetű kibocsátást figyelembe kell venni.”

7801
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3. melléklet a 178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. R 3. mellékeltének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kibocsátási engedély az alábbiakat tartalmazza:)
„i) az engedélyezett kibocsátási kategória (A; B; C);”
2. R 3. melléklete az alábbi m) ponttal egészül ki:
(A kibocsátási engedély az alábbiakat tartalmazza:)
„m) a létesítmény üzemmódjának megnevezése tartalék, készenléti, vagy szezonális üzemmód esetén.”

4. melléklet a 178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kibocsátások nyomon követésére és jelentésére vonatkozó szabályok
Egyes tüzelőanyagok országspecifikus értékei
A) Ha a 601/2012/EU bizottsági rendelet lehetővé teszi országspecifikus fűtőérték és kibocsátási tényező
alkalmazását, az alábbi 1. táblázatban szereplő értékeket kell figyelembe venni a kibocsátások számításánál. Ha
a táblázatban nem szerepel az adott tüzelőanyag-típus, akkor a 601/2012/EU bizottsági rendelet VI. melléklet 1. pont
1. táblázatában szereplő értékeket kell figyelembe venni. Ha egy adott tüzelőanyagra sem az alábbi 1. táblázat, sem
a 601/2012/EU bizottsági rendelet VI. melléklet 1. pont 1. táblázata nem tartalmaz vonatkozó értékeket, úgy azokat
egyedileg kell meghatározni.
1. táblázat: Országspecifikus tüzelőanyag fűtőértékek és kibocsátási tényezők

1

a
b
c

A

B

C

D

Tüzelőanyag megnevezése

Tüzelőanyag kódjele

Fűtőérték

Kibocsátási tényező

(LAIR)

[MJ/kg]

[tCO2/TJ]

2

Hazai feketeszén

17

18,9

96,1

3

Hazai barnaszén

12

11,9

101

4

Lignit

13

7

110

5

Tüzelőolaj

60–61

42

74,1

6

Fűtőolaj

70–77

40,4

77,4

7

Földgáz

31

34a,b

56,1

8

Kamragáz (kokszolásból)

33

17

44,4

9

Kohógáz

34

3,1a

260

10

Biogáz

36

22,7

(54,6)c

a

a

A fűtőérték dimenziója nem MJ/kg, hanem MJ/m3 15 °C-ra vonatkoztatva 1013,25 hPa nyomáson.
0 °C-ra vonatkoztatott érték 35,87 MJ/Nm3 1013,25 hPa nyomáson.
A tiszta biomassza tüzelőanyagokat nulla kibocsátási tényezővel kell figyelembe venni.
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B) Amennyiben a 601/2012/EU bizottsági rendelet lehetővé teszi országspecifikus oxidációs tényező alkalmazását,
az alábbi 2. táblázatban szereplő értékeket kell figyelembe venni a kibocsátások számításánál.
2. táblázat: Országspecifikus tüzelőanyag oxidációs tényezők

1

A

B

Tüzelőanyag

Oxidációs tényező

2

Szilárd

1

3

Folyékony

1

4

Gáz

1
”

A Kormány 179/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási
feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 179/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:
(A
1.

Beruházás megnevezése)

„
3.

A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító,
a Budai Várban található Karmelita kolostor felújítása és
átépítése
                             ”
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A Kormány 180/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. §-a
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról,
engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott képző szervezet képzési engedélye a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl a következő adatokat tartalmazza:
a) a szervezet telephelye,
b) az engedélyezett képzési tevékenység,
c) az engedélyezett képzéshez használható repülésszimulációs oktatóeszköz, valamint
d) az engedély száma.”
2. §		
Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,
a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 6. § b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló,
a 2. mellékletben megjelölt építményeknek, illetve projektelemeknek – a Budapesten megrendezendő Úszó-,
Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények
építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló
ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sorában
meghatározott projektelem kivételével – a 2. mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számú
földrészleteken, illetve az azokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken
történő megvalósításával (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, illetve üzembe helyezéséhez szükségesek.
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(1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
elsőfokú hatóságként – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – azt a hatóságot jelöli ki, amely
az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes
elsőfokú hatóságként jár el,
b)
másodfokú hatóságként – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – azt a hatóságot jelöli ki, amely
az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes
másodfokú hatóságként jár el.
(2) A Kormány az 1. melléklet 2., 3. és 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, másodfokon eljáró hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát jelöli ki.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
elsőfokú szakhatóságként – a (4) és az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével – azt a hatóságot jelöli
ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint Budapest XVIII. kerület területe tekintetében
illetékes elsőfokú szakhatóságként jár el,
b)
másodfokú szakhatóságként – a (4) és az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével – azt a hatóságot
jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint Budapest XVIII. kerület területe tekintetében
illetékes másodfokú szakhatóságként jár el.
(4) A Kormány
a)
az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban és
szakkérdésben,
b)
az 1. melléklet 2. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 6. melléklet II. táblázat 6. sora szerinti eljárásban és szakkérdésben,
c)
az 1. melléklet 10. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában
közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről
és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora szerinti
eljárásban és szakkérdésben,
d)
az 1. melléklet 25. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az R. 8/C. § (6) bekezdése, 8/C. §
(7) bekezdés a) pontja és 8/C. § (9) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban és szakkérdésben
első fokon eljáró szakhatóságként a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot, másodfokon eljáró szakhatóságként
az Országos Rendőr-főkapitányságot jelöli ki.
(5) A Kormány az 1. melléklet 16. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az R. 8/D. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti eljárásban
a)
az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek
megállapítása szakkérdésben első fokon eljáró szakhatóságként a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot,
másodfokon eljáró szakhatóságként az Országos Rendőr-főkapitányságot,
b)
a közlekedésbiztonsági követelmények megállapítása szakkérdésben első fokon eljáró szakhatóságként
a fővárosi rendőr-főkapitányságot, másodfokon eljáró szakhatóságként az Országos Rendőr-főkapitányságot
jelöli ki.

3. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
4. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben
az eljáró hatóságnak, illetve az érintett szakhatóságnak egy alkalommal kell egyeztetnie a szakhatósággal, azzal,
hogy az egyeztetésre és az állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc nap áll rendelkezésre.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
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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 az adott 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 összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
c)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint
d)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben és
településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell.
9. §		
Hatályát veszti a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
A Beruházás 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.

repülőtér létesítési, használatbavételi és fejlesztési engedélyezési eljárások,
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
belterületi ingatlanokon, köz-, illetve magánterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával
kapcsolatos 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,
erdészeti hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésével, az ellenük való védekezéssel kapcsolatos
hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
légiközlekedés védelmével kapcsolatos hatósági eljárások,
azok az 1–25. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez szükségesek,
az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

27.

2. melléklet a 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával érintett ingatlanok
A
1.

2.

3.

4.

Építmény / projektelem

B
Ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám

2-es Terminál és rendeltetésszerű használatához
kapcsolódó építmények alapterület növekedést
eredményező bővítése, átépítése,
Földi és légi oldali fedett utasfolyosók,
gyalogosjárdák építése,
Új terminálépület, fogadóépület építése

Budapest, XVIII. kerület
156755, 156756

2-es Terminál útkapcsolatainak fejlesztése,
átépítése, átszervezése,
Új közúti kapcsolat létesítése a meglévő vecsési
kettős körforgalomnál,
Kerékpárút építés

Budapest, XVIII. kerület
156714, 156738, 156755, 156758

Vecsés
072/3, 072/31, 072/50, 072/53

Vecsés
072/3, 072/10, 072/14, 072/24, 072/25, 072/28,
072/29, 072/31, 072/32, 072/43, 072/44, 072/45,
072/46, 072/47, 072/48, 072/49, 072/50, 072/52,
072/53, 072/54, 0122/22, 0122/23, 0122/24, 0122/31,
0122/33, 0122/52, 0122/53, 0122/55, 6010, 6011/2,
6011/9, 6011/10, 6012/1, 6012/11, 6012/12

Gépjármű várakozóhelyek és kapcsolódó
Budapest, XVIII. kerület
létesítmények kialakítása, átalakítása, átszervezése 156716/1, 156736, 156738, 156755, 156756, 156758
Vecsés
072/3, 072/31, 072/32, 072/43, 072/50, 072/53

5.

6.

Vasúti infrastruktúra fejlesztés (Vasúti lerakó
létesítése),
Kerozin lefejtő kapacitás bővítése,
Vasúti pálya és kitérők építése,
Meglévő vasúti sínek átépítése,
Transzformátor állomás építése,
Kerozinvezeték áthelyezés,
Erdő igénybevétele

Budapest, XVIII. kerület
156736, 156738, 156758

Logisztikai, cargo, raktár és hangár épületek,
valamint azok kiszolgálásához kapcsolódó
épületek

Budapest, XVIII. kerület
156716/1, 156738, 156758

Vecsés
072/53, 072/54

Vecsés
072/50, 072/53, 072/54
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7.

Portaépületek átépítése, áthelyezése, új
portaépületek építése

Budapest, XVIII. kerület
156716/1, 156736, 156738, 156758
Vecsés
072/53

8.

Gurulóút, forgalmi és műszaki előtér építése,
bővítése, átalakítása

Budapest, XVIII. kerület
0138312, 156734, 156736, 156737, 156738, 156739,
156740, 156741, 156742, 156753, 156754, 156755,
156758
Vecsés
072/50

9.

Fénytechnikai és navigációs támogató rendszerek
kialakítása, átalakítása, bővítése

Budapest, XVII. kerület
0122339, 0138312
Budapest, XVIII. kerület
137678/1, 156716/1, 156716/2, 156722, 156725/2,
156728, 156729, 156731, 156732, 156733, 156734,
156735, 156736, 156737, 156738, 156739, 156740,
156741, 156742, 156753, 156755, 156756, 156757,
156758
Vecsés
055, 072/31, 072/50, 072/53

A Kormány 182/2016. (VII. 1.) 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, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok és
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat projektjeire.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
az Árpád-ház Program (2013–2038) átfogó szakmai programtervéről és megvalósításának egyes kérdéseiről
A Kormány
1. egyetért az Árpád-ház Program (a továbbiakban: Program) átfogó szakmai programtervével, azzal, hogy
a 2016–2022. évi első ütem vonatkozásában szükségesnek tartja annak részletes végrehajtási programtervvé való
továbbfejlesztését;
2. egyetért a Program 2016–2022. évi első ütemének kiemelt fejlesztési alprogramját képező, „Az ország bölcsője”
címmel a székesfehérvári királyi koronázó- és temetkezési templom, valamint az azt befogadó koronázó város
legkiemelkedőbb kulturális örökségi értékeit egységben kezelő fejlesztéssel, továbbá annak két szakaszban történő
megvalósításával, az első szakasz tekintetében legkésőbb 2018 végéig;
3. egyetért az Árpád-ház történelmi művét, annak európai jelentőségét, továbbá az Árpád-ház uralkodóit, szentjeit,
az Árpád-kor kulturális örökségi emlékeit, művészetét bemutató nagyszabású hazai és nemzetközi kiállítás
koncepciójával, valamint annak a Program 2016–2022. évi első üteme keretében, kiemelt projektként történő
megvalósításával, a hazai helyszín tekintetében legkésőbb 2018 végéig;
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági
miniszterrel együttműködve, az átfogó szakmai programtervet a 2016–2022. évi első ütem vonatkozásában
részletes végrehajtási programtervvé továbbfejlesztve, előterjesztés keretében mutassák be a megvalósítás
ütemezését, az egyes ütemek pontosított forrásigényét, valamint a bevonható európai uniós, központi költségvetési
és önkormányzati források körét;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a Kormány döntését követő 5 hónapon belül
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy előterjesztés keretében mutassa be a 2. pontban
meghatározott, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram 2. szakaszának részletes koncepcióját,
ütemezett projekttervét a kapcsolódó forrásigényekkel, kiemelt figyelemmel tárgyalva a nemzeti emlékhely
fejlesztésével összefüggő területbiztosításhoz szükséges intézkedéseket;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Kormány döntését követő 5 hónapon belül
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 5. pontban
meghatározott, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram 2. szakaszát előkészítő részletes koncepció
és projektterv előkészítése érdekében a 2016. évben gondoskodjon 200,0 millió forint rendelkezésre állásáról
a XI. Miniszterelnökség fejezetben, amely összeg – a 2. szakasz teljes körű előkészítésének megvalósítása mellett –
a székesfehérvári Bazilika köveinek kiállítására szolgáló Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont
tervezési költségeire is fordítható;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
75,0 millió Ft összegben 2016. augusztus 1.
125,0 millió Ft összegben a forrásigény felmerülésének ütemében
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszter bevonásával vizsgálja meg
a nemzeti emlékhely fejlesztésével összefüggő területbiztosítás megvalósíthatóságának jogszabályi környezetét, és
amennyiben indokolt, tegyen javaslatot a szükséges módosításokra;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
a Kormány döntését követő 5 hónapon belül
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, továbbá az operatív programok tervezéséért felelős minisztereket,
hogy az operatív programok éves fejlesztési kereteinek tervezése és felülvizsgálata során legyenek kiemelt
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figyelemmel a 2. pontban meghatározott kiemelt fejlesztés és a 4. pontban meghatározott részletes végrehajtási
programterv ütemezett forrásigényére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
az éves fejlesztési keretek tervezésével egyidejűleg
9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint a külgazdasági
és külügyminiszterrel együttműködve dolgozza ki a 3. pontban meghatározott kiállítás részletes koncepcióját és
a megvalósítás pénzügyi, szakmai és egyéb feltételeiről szóló előterjesztést terjessze a Kormány elé;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a Kormány döntését követő 4 hónapon belül
10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a Program eredményeinek a Nemzeti Alaptantervbe
való beépítésének lehetőségét, és arról készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018 végétől folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításából adódó feladatokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy összhangban a nemzeti könyvtár stratégiai céljaival, az Országos Széchényi Könyvtár
(a továbbiakban: OSZK) számára jelenlegi helyszínén, a Budavári Palota F épületében szükséges korszerű működési
feltételeket biztosítani;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzeti fejlesztési
miniszter bevonásával készítse el a Budavári Palota F épülete nemzeti könyvtári funkciójának megújítását
megalapozó tervezési programot;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. szeptember 15.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány számára az OSZK archivális raktárának megvalósítására
irányuló tervekről és a költségtervről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. augusztus 31.
4. felhívja
a)
a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az OSZK informatikai rendszerének stabilizálása és fejlesztése
céljából a szükséges informatikai fejlesztési forrásigények felülvizsgálatáról;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
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b)

a belügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával
készítsen előterjesztést a Kormány részére az a) pont szerinti informatikai fejlesztések forrásigényének
biztosításáról;
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
5. egyetért azzal, hogy az OSZK nemzeti könyvtári feladatellátásához kapcsolódó 2016–2018. évi informatikai
eszközbeszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1317/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a kormányablakok kialakításához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a kormányablakoknak a fővárosi és megyei kormányhivatalok által a saját
intézményi költségvetési forrásaiból, illetve fejezeti kezelésű vagy egyéb előirányzatból biztosított költségvetési
forrásokból történő kialakítása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
2. Ez a határozat 2016. július 1. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1318/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
az M3 metró pótlását szolgáló autóbuszokról
A Kormány
1. fontosnak tartja, hogy az M3 metró pótlását szolgáló autóbuszok gyártásánál, illetve az erre vonatkozó
szolgáltatásvásárlásnál a nemzetgazdasági, iparpolitikai szempontok kiemelten érvényesüljenek;
2. ennek érdekében egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata számára a budapesti M3 metróvonal
járműpótlását szolgáló 150 darab járműre vonatkozóan a szolgáltatás megrendelésével járó esetleges
többletköltségek fedezetét központi költségvetési támogatás nyújtásával biztosítsa;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata
bevonásával a 2. pont végrehajtása érdekében az autóbuszos járműpótlás szolgáltatásvásárlással történő
megvalósítását megelőzően egyeztetést folytassanak le, a szolgáltatásvásárlás során jelentkező többletköltségeket
vizsgálják meg, és azokat számszerűsítsék;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal,
később a költségvetési tervezés során évente folyamatosan
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4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti költségvetési támogatás forrásának
Budapest Főváros Önkormányzatával egyeztetett összegű biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2017. évi költségvetési kötelezettségvállalással kapcsolatban a felmerülés ütemében,
a következő évek tekintetében a költségvetési tervezés során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1319/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
járműipari tesztpálya kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges beruházás (a továbbiakban: Beruházás)
Zalaegerszegen történő megvalósításával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás legkésőbb 2017. december 31-ig történő megvalósítása
érdekében gondoskodjon a járműipari tesztpályát üzemeltető gazdasági társaság javára legfeljebb 6 milliárd
forint értékű tőkeemelésről, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének bevonásával
a Beruházás uniós fejlesztési források bevonásával történő támogatásának biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. július 31.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja meg az autonóm
gépjárművekre vonatkozó jogszabályi háttér megteremtésének lehetőségét és kezdeményezze az ehhez szükséges
jogszabályok módosítását.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. november 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának
megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért
a)
a Magyar Úszó Szövetségnek a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró
Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatával;
b)
a Magyar Vízilabda Szövetségnek a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó
pályázatával;
2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Európai Úszó Szövetség felé pénzügyi
garanciát vállal a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság és a 2020.
évi Vízilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezéséhez;
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
a)
a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának
elnyerése esetén a megrendezéséhez szükséges 2 millió euró licencdíj, illetve legfeljebb 960 millió forint
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rendezési díj forrásának biztosításáról a 2017., 2018., 2019. és 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
b)
a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának elnyerése esetén a megrendezéséhez szükséges
1,5 millió euró licencdíj, illetve legfeljebb 400 millió forint rendezési díj forrásának biztosításáról a 2017.,
2018., 2019. és 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. évi forrás tekintetében folyamatos
2018., 2019., 2020. évi forrás tekintetében a 2018., 2019., 2020. évi központi költségvetés
tervezése során
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és
Óriástoronyugró Európa-bajnokság és a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság esemény lebonyolításában a Magyar
Turisztikai Ügynökség Zrt. részvételére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a pályázat elnyerése esetén azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
az Ős-Dráva nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról
A Kormány
1. megállapítja az Ős-Dráva nemzeti program (a továbbiakban: Ős-Dráva Program) célterületét az 1. melléklet szerint,
2. egyetért azzal, hogy az Ős-Dráva Program keretében komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt
érintő, a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében valósítsanak meg intézkedéseket, és e program
keretében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat és intézményi kapacitásokat az 1. mellékletben meghatározott
településeken érvényesítsék,
3. az Ős-Dráva Program elemeit képező, 2. és 3. mellékletben meghatározott fejlesztések a 2. mellékletben foglalt
táblázat E oszlopában meghatározott összegű uniós társfinanszírozás F oszlopában meghatározott ütemezés
szerinti, valamint a 3. mellékletben foglalt táblázat E oszlopában meghatározott összegű uniós társfinanszírozás
F oszlopában meghatározott ütemezés szerinti rendelkezésre bocsátása mellett történő megvalósítása érdekében
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában
meghatározott „Ős-Dráva vízgazdálkodási komplex projekt” mint kiemelt projekt megvalósításáról
a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. március 31.
b)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat
4. sorában meghatározott pályázati felhívás kialakítása során önálló felhívás vagy felhíváson belüli önálló
forráskeret biztosításáról,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
c)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat
6. sorában meghatározott egyes „tudásátadási és tájékoztatási tevékenységek” felhívások kialakítása során
az Ős-Dráva Programért felelős miniszteri biztossal együttműködve térségspecifikus tartalmi keretek
kialakításáról és önálló forráskeret biztosításáról,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
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d)
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felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Ős-Dráva Programért felelős miniszteri biztossal
együttműködésben gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sorában meghatározott kiemelt
projekt megvalósítása során térségspecifikus tartalom kialakításáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
e)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. mellékletben foglalt táblázat 9. sorában meghatározott
„Korábbi fejlesztésekhez kapcsolódó öko-turisztikai fejlesztés” tartalmú fejlesztésnek a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Programban (a továbbiakban: GINOP) éves fejlesztési keretében kiemelt projektként
történő nevesítését készítse elő a projektgazda bevonásával,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. március 31.
f)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítse elő a 2. mellékletben foglalt táblázat 11–18. sorában
meghatározott fejlesztésnek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) éves
fejlesztési keretében kiemelt projektekként történő nevesítését az Ős-Dráva Programért felelős miniszteri
biztos és az érintett projektgazdák bevonásával,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. március 31.
g)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kezdeményezze a 3. mellékletben foglalt táblázat
3–14. és 17. soraiban meghatározott standard eljárásrendű intézkedések esetében a soron következő
programmódosítás keretében az „Ős-Dráva nemzeti program területén megvalósuló fejlesztés” kiválasztási
szempontként való előnyben részesítés érvényesítését,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
h)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 3. mellékletben foglalt táblázat 15. sorában
meghatározott standard eljárásrendű pályázati felhívás kiválasztási szempontjainak kialakítása során
az „Ős-Dráva nemzeti program területén megvalósuló fejlesztés” kiválasztási szempontként való előnyben
részesítés érvényesítéséről,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
i)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 3. mellékletben foglalt táblázat 23. sorában
meghatározott standard eljárásrendű pályázati felhívás kiválasztási szempontjainak kialakítása során
az „Ős-Dráva program területén megvalósuló fejlesztés” előnyben részesítéséről,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
j)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy szükség szerint kezdeményezze a Baranya megyei integrált
területi program módosítását,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az integrált területi programok éves felülvizsgálata során
k)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat
20–22. sorában meghatározott, a 2. és 3. mellékletben foglalt uniós társfinanszírozású fejlesztések
előkészítésének és megvalósításának menedzsmentjéhez szükséges humánkapacitás biztosítása érdekében
az ehhez szükséges források biztosításáról a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program
(a továbbiakban: KÖFOP) keretében,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a belügyminisztert, hogy biztosítsa az 1. mellékletben foglalt települési önkormányzatok javára az Ős-Dráva
Programért felelős miniszteri biztos közreműködésével a 4. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott
„értékteremtő közmunka” tartalmú fejlesztéseknek a 4. mellékletben foglalt táblázat E oszlopában meghatározott
maximum összegű finanszírozását a táblázat F oszlopában meghatározott ütemezés szerint,
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
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5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy biztosítsa a Baranya Megyei Önkormányzat javára az Ős-Dráva
Programért felelős miniszteri biztos közreműködésével a 4. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott
„Református templomok műemléki felújításának befejezése” tartalmú fejlesztések finanszírozását a 4. mellékletben
foglalt táblázat E oszlopában meghatározott összegű finanszírozását a táblázat F oszlopában meghatározott
ütemezés szerint,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a)
biztosítsa a 4. mellékletben foglalt táblázat 4. és 5. sorában meghatározott „vendégházak, kulcsos házak”
tartalmú fejlesztések finanszírozását a 3. mellékletben foglalt táblázat E oszlopában meghatározott maximum
összegű finanszírozását a táblázat F oszlopában meghatározott ütemezés szerint,
b)
a 3. pont b)–j) alpontjában és a 4. pontban meghatározott fejlesztések előkészítési feladatainak finanszírozása
érdekében hozza létre Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben (a továbbiakban: Kvtv.)
meghatározott Uniós fejlesztések fejezet keretében a „Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai
uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése” előirányzatot,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 6. pont b) alpontja szerinti előirányzat részére
a 4. mellékletben foglalt táblázat D:7–D:11 mezőjében meghatározott forrásokat biztosítsa,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 4. mellékletben foglalt táblázat 7–11. sorában rögzített,
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
SZPI) által ellátandó projekt-előkészítés megvalósítását biztosító jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó
eszközöket készítse elő, valamint kezdeményezze azok megalkotását, illetve módosítását,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
9. felhívja a 2. mellékletben meghatározott programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy ha
2017. június 30-ig a 3. pont szerinti fejlesztések támogatása tárgyában az arra jogosult objektív okból nem vállal
kötelezettséget, akkor gondoskodjanak az 2. mellékletben meghatározott források e határozat célrendszerétől
független felhasználásáról az adott program keretein belül, és kezdeményezzék az ehhez szükséges döntések
meghozatalát.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozathoz
Az Ős-Dráva program keretében fejlesztendő 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.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Adorjás,
Baranyahidvég,
Besence,
Bogdása,
Cún,
Csányoszró,
Drávacsehi,
Drávacsepely,
Drávafok,
Drávagárdony,
Drávaiványi,
Drávakeresztúr,
Drávapalkonya,
Drávapiski,
Drávasztára,
Drávatamási,
Endrőc,
Felsőszentmárton,
Hirics,
Kákics,
Kastélyosdombó,
Kémes,
Kemse,
Kisszentmárton,
Lakócsa,
Lúzsok,
Markóc,
Marócsa,
Nagycsány,
Okorág,
Páprád,
Piskó,
Potony,
Sámod,
Sósvertike,
Sellye,
Szaporca,
Szentborbás,
Tésenfa,
Tótújfalu,
Vajszló,
Vejti és
Zaláta.
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2. melléklet az 1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozathoz
Az Ős-Dráva program keretében európai uniós társfinanszírozású programokból közvetlenül
finanszírozandó fejlesztések
A
1.

Projekt vagy fejlesztési cél

B
Projektgazda

2.

D

E

A megvalósítás lehetséges

Indikatív forrás

(intézkedés)

módja

(Ft)

vízgazdálkodási
komplex projekt

Országos Vízügyi
Főigazgatóság és

Forrás éve

Dél-Dunántúli Vízügyi

Éves fejlesztési keretben
KEHOP

nevesített kiemelt

Igazgatóság

Tájgazdálkodási

konzorciumok

együttműködések

és szakmai

2016–2020

500 000 000

2016–2018

50 000 000

2016

50 000 000

2016

1 500 000 000

2017

Önálló felhívás vagy
VP-16.5.

felhíváson belül önálló
keret biztosítható

közreműködők
5.

11 000 000 000

eljárásrendű

Gazdálkodói
4.

F

Vízgazdálkodás
Ős-Dráva

3.

C
Program

Helyi gazdaság fejlesztése
Pályázati felhívás
Agrárgazdaság –

6.

keretében

Tudásátadási

Irányító hatóság által

VP-1.1. és

térségspecifikus tartalmi

és tájékoztatási

kiválasztandó

VP-1.3.

keretek kialakítása

tevékenységek

és önálló forráskeret
biztosítható
Országos
Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit

A GINOP-5.1.2. felhíváson

Korlátolt Felelősségű
7.

Társadalmi vállalkozások
(nem agrár)

belüli térségspecifikus

Társaság és IFKA
Iparfejlesztési

GINOP-5.1.2.

Közhasznú Nonprofit

tartalom kialakítása,
az Ős-Dráva miniszteri
biztossal koordinált

Korlátolt Felelősségű

módon

Társaság, mint
kiemelt projekt
kedvezményezett
8.

Turisztika
Korábbi fejlesztésekhez

9.

kapcsolódó

Duna–Dráva Nemzeti

GINOP 7.

öko-turisztikai

Park Igazgatóság

prioritása

Pályázatos projektként

fejlesztések
10.
11.
12.

Emberi erőforrás fejlesztése
Családvédelem,

2016–2017

családgondozás
Első lépés típusú
programok

2016–2017

Kiemelt – a program-

Ifjúság: felzárkóztatás,

Célonként és

EFOP

területről célcsoportok

tehetséggondozás

eljárásonként

1. és 3.

vagy végső

14.

Közösségépítés

meghatározott

prioritása

kedvezményezettek

2016–2017

15.

Romák integrációja

bevonásával

2016–2017

16.

Egészségfejlesztés

13.

17.

Közszolgáltatáshozzáférés

2 000 000 000

2016–2017

2016–2017
2016–2017
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Hiányzó humán
18.

infrastrukturális

EFOP
Fenntartók

kapacitások kiépítése

2. és 4.

2016–2017

prioritása

19.

Programszintű menedzsment

20.

Projektszintű

100 000 000

2016

21.

programkoordináció

100 000 000

2017

50 000 000

2018

(segítségnyújtás
projektek
22.

fejlesztésében,
előkészítésében
és a megvalósítás
menedzsmentjében)

SZPI

KÖFOP

Kiemelt projektben
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3. melléklet az 1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozathoz
Az Ős-Dráva program keretében európai uniós társfinanszírozású programokból előnyben
részesítendő fejlesztések
A
1.

Projekt

B
Projektgazda

2.

C

D

E

Program

A megvalósítás lehetséges

Indikatív forrás

(intézkedés)

módja

(Ft)

F
Forrás éve

Helyi gazdaság fejlesztése

3.

Agrárgazdaság

4.

Kertészeti fejlesztések

5.

Állattartás fejlesztései

jogosult támogatást
igénylő
jogosult támogatást
igénylő
jogosult támogatást
igénylő

VP-4.1.

2016–2017

VP-4.1.

2016–2017

VP-4.1.

2016–2017

Vízgazdálkodási
fejlesztések (egy vagy
több mezőgazdasági
6.

üzem víz-visszatartási,
öntözési,

Standard eljárásban
jogosult támogatást
igénylő

VP-4.1.és VP-4.4.

„a fejlesztés nemzeti

beruházásai)

8.
9.
10.
11.

Kis méretű tárolók,

jogosult támogatást

szárítók fejlesztései

igénylő

Agrár-innovációs

jogosult támogatást

beruházások

igénylő

Hozzáadott érték

jogosult támogatást

növelése (feldolgozás)

igénylő

Fiatal gazdák induló

jogosult támogatást

támogatása

igénylő

Mezőgazdasági

jogosult támogatást

kisüzemek fejlesztése

igénylő

Tevékenység
12.

diverzifikációja, (benne:
turisztika)

13.

14.

jogosult támogatást
igénylő

Együttműködésen

jogosult támogatást

alapuló fejlesztések

igénylő

Halgazdálkodási

jogosult támogatást

projektek

igénylő

program által érintett
VP-4.1.

területen valósul meg”
kiválasztási szempont

VP-4.1.5.

érvényesíthető, illetve
a Vidékfejlesztési

VP-4.2.

2016–2017

értékelési
szempontrendszerében

környezetvédelmi

7.

az adott felhívás

Program

Projekt vagy
felhívás
szinten nem
meghatározható,
az összes
térségi igény:
5 000 000 000

2016–2017
2016–2017
2016–2017

(a továbbiakban: VP)
VP-6.1.

folyamatban lévő

2016–2017

2016. évi módosítása
VP-6.3.

során kezdeményezhető

2016

a szempont
érvényesítése.
VP-6.2.és VP-6.4.

2016–2017

VP-16.1., VP-16.3.,
VP-16.4. és

2016–2017

VP-16.9.
Magyar
Halgazdálkodási

1 000 000 000

2016–2017

200 000 000

2016–2017

Operatív Program
Standard eljárásrendű,
„a fejlesztés komplex

Társadalmi vállalkozások
15.

(nem mezőgazdasági)
eszköz-fejlesztése

jogosult támogatást
igénylő

térségfejlesztési nemzeti
GINOP-5.1.3.

program által érintett
területen valósul meg”
előnyt adó kiválasztási
szempont alkalmazható.
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16.

Településfejlesztés és térségfejlesztés
Standard eljárásban
az adott felhívás
értékelési
szempontrendszerében
Vidéki infrastruktúra

17.

és alapszolgáltatások
fejlesztése

jogosult támogatást
igénylő

VP-7.2. és VP-7.4.

„Ős-Dráva program

Összes

területén megvalósuló

forrásigény:

fejlesztés” kiválasztási

300 000 000

2016–2017

szempont érvényesíthető
– a VP folyamatban lévő
2016. évi módosítása
során kezdeményezhető.
18.

Agrár-logisztikai központ

helyi önkormányzat

TOP-1.1.3.

150 000 000

2016–2017

helyi önkormányzat

TOP-1.2.1.

150 000 000

2016–2017

300 000 000

2016–2017

TOP-5.3.1.

100 000 000

2016–2017

TOP-5.2.1.

50 000 000

2016–2017

500 000 000

2016–2017

Kerékpáros turisztika
további fejlesztése
19.

(Tésenfa összekötő
útszakasz, bringapont,

A megyei integrált

esőbeállók)

területi program alapján

Térségi területi
20.

foglalkoztatás bővítése
(képzés és foglalkoztatási
támogatás és mentorálás)

21.

22.

Baranya Megyei
Önkormányzat által
vezetett konzorcium

Helyi közösségi

helyi

programok

önkormányzatok,

megvalósítása

civil szervezetek

Szociális és közösségi
szolgáltatások

Városi önkormányzat

meghirdetett TerületTOP-5.1.1. és

és Településfejlesztési

5.1.2.

Operatív Program
konstrukciók keretében
igényelhető.

Standard eljárásban
23.

Szegregátumok

helyi

felszámolása

önkormányzatok

„Ős-Dráva program
EFOP-2.4.1.

területén megvalósuló
fejlesztés” előnyben
részesítéssel.
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4. melléklet az 1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozathoz
Az Ős-Dráva Program keretében hazai forrásból finanszírozható fejlesztések
A

B

C

D

Forrás biztosításáért
1.

Projekt vagy feladat

Projektgazda

felelős (a forrás

Forrásigény (Ft)

biztosításának módja)

E
Forrás biztosításának
éve

Kvtv.-ben
2.

Értékteremtő közmunka – új
szociális szövetkezetek elindítása

Települési önkormányzatok

meghatározott

200 000 000

2016

40 000 000

2016

50 000 000

2016

100 000 000

2017

Miniszterelnökséget

300 000 000

2016

Belügyminisztérium
fejezet
Kvtv.-ben

Református templomok
3.

műemléki felújításának
befejezése (felmerült

meghatározott
Baranya Megyei Önkormányzat

Minisztériuma

többletköltség)

fejezet

4.
5.

Emberi Erőforrások

Kvtv.-ben
Vendégházak, kulcsos házak

önkormányzatok

meghatározott
Nemzetgazdasági
Minisztérium fejezet

6.

Projekt-előkészítő alap

7.
8.

Programalap (projekt-előkészítési

vezető miniszter

300 000 000

2017

9.

költségek: tervek, engedélyek,

(Kvtv.-ben

200 000 000

2018

10.

közbeszerzés, terület, előkészítés

meghatározott

100 000 000

2019

100 000 000

2020

11.

SZPI

stb.)

Uniós fejlesztések
fejezet)

A Kormány 1322/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
az Ortopéd és Traumatológus Orvosok Nemzetközi Társasága 2019. évi nemzetközi kongresszusának
Magyarországon történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati támogatásról
A Kormány
1. támogatja az Ortopéd és Traumatológus Orvosok Nemzetközi Társasága 2019. évi nemzetközi kongresszusának
Magyarországon történő megrendezését és felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét a kormányzati
támogatás kifejezésére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy az Ortopéd és Traumatológus Orvosok Nemzetközi Társasága
2019. évi nemzetközi kongresszusa magyarországi rendezési jogának elnyerése esetén 90 ezer euró összegnek
megfelelő forint összegű támogatást a 2019. évi központi költségvetésben az egészségügyért felelős miniszter által
vezetett minisztérium kezelésében lévő előirányzaton biztosítson.
Felelős:
államháztartásért felelős miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1323/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú („VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése,
Tisza-Túr tározó” című) és a KEHOP-1.4.0-15-2016-00013 azonosító számú („VTT Közép-tiszai
tározó kiépítése, Inérháti tározó”) című nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes árvízvédelmi és
vízgazdálkodási célú projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról,
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja
aa)
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú, „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének
kiépítése, Tisza-Túr tározó” című és
ab)
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00013 azonosító számú, „VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérháti tározó”
című
nagyprojekt-javaslatokat (a továbbiakban együtt: nagyprojekt-javaslatok) az 1. melléklet szerint,
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a nagyprojekt-javaslatok támogatására irányuló
kérelmek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a kivitelezésre vonatkozó szerződés – legalább hatályának feltétel bekövetkeztével történő
beállása kikötésével – történő megkötését követően, legkésőbb 2017. június 30-áig
c)
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] 5. melléklet 3.12.6. pontja alapján hozzájárul
ca)
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú, „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója”
című,
cb)
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú, „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése
az Ős-Dráva Programban” című,
cc)
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00004 azonosító számú, „Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése” című,
cd)
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú, „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének
kiépítése Tisza-Túr tározó című,
ce)
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00013 azonosító számú, „VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérháti tározó”
című,
cf )
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú, „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című,
cg)
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú, „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem”
című,
ch)
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 azonosító számú, „Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének
kiépítése” című,
ci)
a KEHOP-1.5.0-15-2016-00006 azonosító számú, „A Váli-völgy vízrendezési feladatai” című,
cj)
a KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú, „Záportározók építése a Baranya csatorna
vízgyűjtőjén” című, valamint
ck)
a KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú, „Szombathely és a környező települések árvízi
védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című
projekt tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott
költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításához.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat]
a)
1. pont d) alpontjában a „12,86” szövegrész helyébe a „17,38” szöveg,
b)
1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:5 mezőjében a „76,28” szövegrész helyébe a „78,54” szöveg,
bb)
C:7 mezőjében a „179,59” szövegrész helyébe a „181,63” szöveg,
bc)
C:9 mezőjében a „11,13” szövegrész helyébe a „11,35” szöveg,
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c)

2. mellékletében foglalt táblázat
ca)
D:32 mezőjében az „5,20” szövegrész helyébe az „5,24” szöveg,
cb)
D:41 mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe a „11,22” szöveg,
cc)
D:46 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „3,60” szöveg,
cd)
D:47 mezőjében a „27,21” szövegrész helyébe a „27,30” szöveg,
ce)
D:48 mezőjében a „29,86” szövegrész helyébe a „30,49” szöveg,
cf )
D:50 mezőjében a „13,00” szövegrész helyébe a „14,16” szöveg,
cg)
D:59 mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „2,23” szöveg,
ch)
D:60 mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe a „9,03” szöveg,
ci)
D:66 mezőjében az „1,88” szövegrész helyébe az „1,91” szöveg,
cj)
D:69 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „3,65” szöveg,
ck)
D:70 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „2,04” szöveg
lép.
4. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. pont f ) alpontja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
1.

2.

3.

Projekt azonosító száma

KEHOP-1.4.0-152016-00011

KEHOP-1.4.0-152016-00013

B
Projekt megnevezése

VTT Felső-Tisza
árvízvédelmi
rendszerének kiépítése,
Tisza-Túr tározó

VTT Közép-tiszai tározó
kiépítése, Inérháti tározó

C
Támogatást igénylő neve

az Országos Vízügyi
Főigazgatóság és
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

az Országos Vízügyi
Főigazgatóság és
az Észak-Magyarországi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

D
Projekt támogatása
(Ft)

E
Projekt rövid bemutatása

27 296 659 117

A Tisza-Túr tározó projekt célja a szükséges árvízvédelmi biztonság
megteremtése a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán
kialakított, hozzávetőlegesen 45 millió köbméter árapasztó
kapacitású tározó létesítésével, összhangban a Vásárhelyi Terv
továbbfejlesztése (a továbbiakban: VTT) komplex program
célkitűzéseivel.
A projekt megvalósulása több mint 130 ezer ember nagyobb árvízi
biztonságát szolgálja, míg a közvetetten érintett lakosszám 210 ezer
fő.

30 481 572 594

Az Inérháti tározó projekt célja a VTT komplex program eddigi
tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy árvízi biztonságának
javítása, illetve a hozzávetőlegesen 163 millió köbméter kapacitású
tározó megépítése által a Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli
árhullámok csúcsvízszintjeinek csökkentése.
A projekt megvalósulása több mint 250 ezer ember nagyobb
árvízi biztonságát szolgálja, míg a közvetetten érintett lakosszám
meghaladja a 970 ezer főt.
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1. melléklet az 1323/2016. (VII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”
című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú, „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”
című nagyprojekt-javaslatot (a továbbiakban: nagyprojekt-javaslat) az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a nagyprojekt-javaslat támogatására irányuló
kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a támogatási szerződés megvalósításra vonatkozó módosítását követően hat hónapon belül,
ha a kivitelezésre vonatkozó szerződést – legalább hatályának feltétel bekövetkeztével történő
beállása kikötésével – megkötik
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító száma

KEHOP-3.2.1-152016-00002

B
Projekt megnevezése

Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Rendszer

C
Támogatást igénylő neve

NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság (konzorciumvezető)
és a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
(konzorcium tagja)

D
Projekt támogatása
(Ft)

14 000 000 000

E
Projekt rövid bemutatása

A projekt a 166 önkormányzat által alkotott
társulás területén valósítja meg a korszerű
hulladékgazdálkodási infrastruktúrát.
A projektterületen a 618 ezer fő által keletkező közel
150 ezer tonna települési hulladék elkülönített
gyűjtése, szállítása és lerakás előtti kezelése valósul
meg a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően.
A szelektív gyűjtés eszközrendszerének beszerzésén
kívül megépítésre kerül az a több központú
előkezelő, hasznosító rendszer, amely révén
a hulladékból az anyagában hasznosítható anyagok
a 2020-as uniós céloknak megfelelően elkülönítésre
kerülnek, továbbá a keletkező hulladék szerves anyag
tartalma is hasznosul, illetve lerakás előtti kezelésen
esik át.
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1. melléklet az 1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1325/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú („Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás
fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú, „Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás
fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését
az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

C

Projekt
azonosító

2.

B

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

száma

D

E

F

G

H

I

Támogatási szerződésben szereplő

Költségnövekmény összege

Projekt megnövelt elszámolható

elszámolható közkiadás

legfeljebb

közkiadása

Támogatás összege

Önerő összege

(Ft)

(Ft)

Támogatás

Önerő

összege

összege

(Ft)

(Ft)

Támogatás összege

Önerő összege

(Ft)

(Ft)

J

Projekt rövid bemutatása

A projekt általános célja a korszerű, szükségleteken alapuló,
optimális kapacitású, költséghatékonyan működő és

Központi technológiai
3.

TIOP-2.2.4-

tömb és integrált aktív

09/1-2010-

ellátás fejlesztése

0009

a tatabányai Szent Borbála
Kórházban

Szent Borbála
Kórház

fenntartható betegellátó rendszer kialakítása, továbbá
5 234 272 707

581 585 856

7 023 413

780 379

5 241 296 120

582 366 235

a komplex ellátás és szolgáltatások biztosítása (megelőzés,
kezelés, rehabilitáció, gondozás), és a betegellátás
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1. melléklet az 1325/2016. (VII. 1.) Korm. határozathoz

hatékonyságának növelése, biztosítva az ellátás
folyamatosságát.
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A Kormány 1326/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a TIOP-1.3.4-15/1 azonosító számú („Felsőoktatás struktúraváltása és levéltárak oktatási célú fejlesztése”
című) konstrukció keretében egyes felsőoktatási intézmények infrastruktúra-fejlesztési projektjei
támogatásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatokat (a továbbiakban: projektek),
2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. és 4. sorában meghatározott projekt tekintetében: azonnal
az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott projekt tekintetében a táblázat
G:3 mezőjében meghatározott feltételek teljesítését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

B

C

D

Projekt

Projekt

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

azonosító száma

megnevezése

neve

(Ft)

E

F

Projekt támogatási
intenzitása

Projekt rövid bemutatása

(%)

G
Támogathatóság
feltételei

A projekt célja a központi kampusz infrastruktúrájának
(laborok, parkolólemez) nagy volumenű fejlesztése.
A projekt keretében finanszírozni tervezett beruházások:

A Széchenyi István

a) parkolóház és parkolólemez építése,

Egyetem gyakorlati
2.

TIOP-1.3.415/1-2015-0002

képzési helyeinek
fejlesztése az oktatási,
kutatási infrastruktúra

b) Belső Égésű Motor Tanszék laboratóriumi épület
Széchenyi István
Egyetem

1 533 173 765

100

kialakítása és a laboratóriumi helyiségeket kiszolgáló
épület építése,

Nem releváns.
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1. melléklet az 1326/2016. (VII. 1.) Korm. határozathoz

c) Fizika-Kémia és Polimer laboratórium kialakítása,

bővítésén és

d) meglévő laborépületben az L4/2 laboratórium

megújításán keresztül

fejlesztése.
A projekt keretében továbbá kiegészítő tevékenységek
megvalósítását is finanszírozzák.
A projekt hosszú távú célja a támogatást igénylő
infrastruktúrájának – struktúraváltásokat is tartalmazó –

A Miskolci Egyetem

3.

infrastruktúra

megújítása volt, az támogatást igénylő területeire

Az indikátorok

TIOP-1.3.4-

fejlesztése az oktatás

fókuszálva. A projekt konkrét célokkal rendelkezik

bázisértékének

15/1-2015-0003

és a kutatás

az oktatás, a kutatás-fejlesztés, az innováció, a belső

felülvizsgálata

Miskolci Egyetem

1 022 054 099

100

és a külső szolgáltatások területein. A projekt várt

versenyképesebbé

szükséges.

eredménye a támogatást igénylő versenyképességének,

tétele érdekében

működési stabilitásának növekedése.
A projekt célja korszerű, innovatív kutatói-képzési helyek
létrehozása, kialakítása volt. Ennek keretében új építést,
kialakítást, felújítást, bővítést (beleértve gépészetet,

Felsőoktatási
4.

TIOP-1.3.4-

infrastruktúra-

15/1-2015-0004

fejlesztés a Debreceni
Egyetemen

elektromosságot, vízellátást stb. érintő munkálatokat)
Debreceni Egyetem

2 889 524 880

100

végeztek el. A projekt keretében finanszírozzák továbbá

Nem releváns.

a képzési helyek modern technológia és kor elvárásainak
megfelelő informatikai infrastruktúrával történő
felszerelését, valamint az oktatás minőségét javító
eszközök beszerzését.
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A Kormány 1327/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2016. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügylet 2016. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletérték teljes összegétől lefelé eltérhet;
b)
az önkormányzat az adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a …../2016. (….) Korm. határozathoz

1.

BUDAPEST FŐVÁROS
X. KERÜLET KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF fejlesztés

Hitel

Értéke (Ft)

10 1 632 385 000

Fejlesztés
sorszáma

Ügylet
célja

Fejlesztés adatai
Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

1 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

Fejlesztési
célhoz az ügylet
mekkora
értékkel járul
hozzá

1 632 385 000

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul
(Igen, Nem,
Részben)

1 632 385 000 Igen

Jóváhagyott ügylet adatai
Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett
adósság nagysága szerint (Ft)
2016.

1 632 385 000

2017.

2019-től
összesen

2018.

0

0

0
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1. melléklet az 1327/2016. (VII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1328/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
szóló 1915/2015. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról
A Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló
1915/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerint átcsoportosított előirányzattal
történő elszámolásról, illetve az előirányzat fel nem használt részének Miniszterelnökség részére történő
visszafizetéséről.
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. július 31.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért 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 Kormány, illetve a miniszterelnök által megjelölt, egyes kiemelt budapesti beruházások irányításával kapcsolatos
feladatok ellátására 2016. július 1. napjától a Ksztv. 31. § (5) bekezdése szerinti időtartamra dr. Fürjes Balázst
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:
a)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban;
b)
a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megvalósításához szükséges, nem ideiglenesnek minősülő létesítményfejlesztések, valamint
a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményei;
c)
a Budapest Istvánmező rehabilitációs programja keretében a Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztése, így
különösen a Puskás Ferenc Stadion átépítése;
d)
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” kreatív oktatási és kutatási központ
intézményfejlesztési programjának építési beruházása;
e)
a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások;
f)
az új, több ezer fős budapesti konferencia-központ megvalósítása;
g)
a Népliget fejlesztési tervének elkészítése és a Népliget megújítását szolgáló fejlesztési program
megvalósítása;
h)
a Rubik-kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ („science center”) létrehozása;
i)
a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósítása;
j)
a Diósgyőri Stadion újjáépítése;
k)
egy új, korszerű kerékpárcsarnok megvalósítása;
l)
a Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ megvalósítása;
m)
további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.
3. A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja a 2024-ben sorra kerülő XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint
a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtásra kerülő pályázat elkészítésével
kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását.
4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a nemzeti fejlesztési miniszter útján irányítja. A kormánybiztos
3. pontban meghatározott tevékenységét a miniszterelnök közvetlenül irányítja.
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5. A kormánybiztos a 2. pont szerinti beruházásokhoz kapcsolódó feladatkörében ellátja:
a)
az adott beruházások státuszának, előkészítettségének elemzését;
b)
a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálatát;
c)
a beruházási program kidolgozását;
d)
a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés);
e)
a megvalósítás jogi-közigazgatási és ingatlanfejlesztési (beruházási) folyamatának kidolgozását;
f)
az adott beruházás időbeli ütemtervének elkészítését;
g)
a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések előkészítését, melynek keretében
a kormánybiztos javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotói feladatokra vonatkozóan;
h)
az adott beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges döntés-előkészítési tevékenységen belül
a szükséges kormány-előterjesztések elkészítését, előterjesztését, a kapcsolódó közigazgatási egyeztetés
szervezését;
i)
a vonatkozó kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtását, illetve az azok végrehajtásához szükséges
kormányzati-közigazgatási koordináció szervezését, irányítását.
6. A Kormány külön döntése esetén és az abban foglaltak szerint a kormánybiztos a 3 milliárd forint beruházási érték
feletti, a minisztériumok vagy az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek és a tulajdonosi joggyakorlásuk alá
tartozó gazdasági társaságok, továbbá a Kormány, a minisztérium (miniszter), a központi államigazgatási szerv
(vezetője) által alapított alapítványok, illetve közalapítványok által bármely forrásból végzendő beruházások esetén
felügyeli az előkészítés és a megvalósítás munkálatait, szervezi a szükséges kormányzati koordinációt, véleményezi
a kormány-előterjesztéseket, és figyelemmel kíséri a kormányhatározatok végrehajtását.
7. A kormánybiztos a tevékenységéről köteles negyedévente beszámolni a Kormánynak.
8. A 2. pont c), i) és j) alpontjában meghatározott kiemelt sportlétesítmény-fejlesztési beruházások tekintetében,
valamint a 2. pont b) alpontjában meghatározott azon projektelemek tekintetében, ahol a Budapesten
megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes
létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését
szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Sportközpontokat jelöli ki
építtetőként, a Nemzeti Sportközpontok feletti irányítási jogköröket a kormánybiztos gyakorolja.
9. A kormánybiztos tevékenységét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium keretében működő titkárság segíti.
10. Ez a határozat 2016. július 1-jén lép hatályba.
11. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás
egyes kérdéseiről szóló 1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 3. pontjában az „az egyes kiemelt jelentőségű
budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.)
Korm. határozatban” szövegrész helyébe az „az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 5. pontjában” szöveg lép.
12. A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Budapesten történő megrendezéséhez
szükséges egyes létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1138/2015. (III. 11.) Korm. határozat
2. pontjában az „az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat 2. és 3. pontjában” szövegrész helyébe az „az egyes
kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.)
Korm. határozat 5. pontjában” szöveg lép.
13. Hatályát veszti az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1330/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hazai filmipar és filmkultúra
további fejlesztésének és gazdagításának elősegítése, valamint a terület hatékony működtetése érdekében
szükséges kormányzati koordináció ellátása érdekében – 2016. július 1. napjától – Andrew G. Vajnát a nemzeti
filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
szakmailag felügyeli az állami tulajdonban lévő filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra működtetését,
javaslatot tesz további fejlesztésükre,
b)
javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlődését biztosító képzési rendszer kialakítására,
c)
javaslatot tesz a filmipart is érintő szerzői jogi kalózkodással szembeni, valamint a közös jogkezelők
működését érintő jogszabályokra és kormányzati intézkedésekre,
d)
koncepciót dolgoz ki a film- és szórakoztatóiparnak a turizmus területével összefüggő fejlesztési irányaira,
e)
indokolt esetben javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi környezet módosítására.
3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a)
a feladatának elvégzése érdekében figyelemmel kíséri és segíti az audiovizuális politikáért, illetve
a mozgóképszakmáért felelős kormányzati szervek tevékenységét,
b)
véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
c)
részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d)
közreműködik a mozgóképszakmát érintő kormány-előterjesztések előkészítésében.
4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök kabinetfőnöke irányítja.
5. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
6. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
7. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
8. Ez a határozat 2016. július 1-jén lép hatályba.
9. Hatályát veszti a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1331/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kínai Népköztársasággal fennálló
gazdasági kapcsolatai elősegítésére és egyéb kétoldalú kapcsolatai összehangolására – 2016. június 7. napjától – Szijjártó
Pétert kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos feladatkörében
a)
ellátja a Magyar–Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozatának elnöki feladatait,
b)
a magyar–kínai gazdasági együttműködés, valamint a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok bővítésére és
intenzitásának növelésére irányuló intézkedéseket kezdeményez,
c)
összehangolja a magyar gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti szövetségek,
kamarák, regionális és helyi szervek közötti, a magyar–kínai gazdasági kapcsolatokra vonatkozó
információcserét,
d)
közreműködik
da)
a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban a kis- és középvállalkozások szerepének növelésére,
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3.
4.

5.
6.

db)
a pénzügyi intézmények közötti együttműködés erősítésére,
dc)
a kétoldalú beruházási tevékenység erősítésére
irányuló javaslatok előkészítésében, koncepciók kidolgozásában.
A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
A kormánybiztos munkáját négyfős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Külgazdasági és Külügyminisztérium
gondoskodik. A Külgazdasági és Külügyminisztérium mindenkori engedélyezett belföldi létszáma ezzel a négy fővel
meghaladható.
Ez a határozat a közzététele napján 22 órakor lép hatályba.
Hatályát veszti a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1335/2014. (VI. 6.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1332/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a magyar–orosz kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Oroszországi Föderációval fennálló
gazdasági kapcsolatai elősegítésére és egyéb kétoldalú kapcsolatai összehangolására – 2016. június 13. napjától – Szijjártó
Pétert kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos feladatkörében
a)
ellátja a Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Bizottság magyar tagozatának elnöki feladatait,
b)
a magyar–orosz gazdasági együttműködés, valamint a magyar–orosz kétoldalú kapcsolatok bővítésére és
intenzitásának növelésére irányuló intézkedéseket kezdeményez,
c)
összehangolja a magyar gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti szövetségek,
kamarák, regionális és helyi szervek közötti, a magyar–orosz gazdasági kapcsolatokra vonatkozó
információcserét,
d)
közreműködik
da)
a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban a kis- és középvállalkozások szerepének növelésére,
db)
a pénzügyi intézmények közötti együttműködés erősítésére,
dc)
a kétoldalú beruházási tevékenység erősítésére
irányuló javaslatok előkészítésében, koncepciók kidolgozásában.
3. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
4. A kormánybiztos munkáját négyfős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Külgazdasági és Külügyminisztérium
gondoskodik. A Külgazdasági és Külügyminisztérium mindenkori engedélyezett belföldi létszáma ezzel a négy fővel
meghaladható.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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A miniszterelnök 70/2016. (VII. 1.) ME határozata
a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar titkárának felmentéséről és új titkár kijelöléséről
A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti jogkörömben eljárva
Haraszti Attilát, a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar titkárát e tisztségéből felmentem,
egyidejűleg
Pathó Mariannát, a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar titkárává kijelölöm.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 71/2016. (VII. 1.) ME határozata
a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről
az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Nagyhercegség, a Norvég Királyság, másrészről Magyarország között
az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es
időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság,
a Liechtensteini Nagyhercegség, a Norvég Királyság, másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban:
együttműködési megállapodások) létrehozásával;
2. felhatalmazom a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a Miniszterelnökséget vezető minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezeteket a kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az együttműködési megállapodások létrehozásához szükséges
meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi
minisztert, hogy az együttműködési megállapodások létrehozását követően az együttműködési megállapodások
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A miniszterelnök 72/2016. (VII. 1.) ME határozata
Magyarország Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya és a Lengyel
Köztársaság Kormánya között a V4 keretekben történő, határokon átívelő légi műveletekkel kapcsolatos
együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a honvédelmi miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya és
a Lengyel Köztársaság Kormánya között a V4 keretekben történő, határokon átívelő légi műveletekkel kapcsolatos
együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi 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 honvédelmi minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy
a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

