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III. Kormányrendeletek

A Kormány 242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási 
és kulturális együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS ERITREA 
ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya, a továbbiakban: a „Felek”,
a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, az  oktatás és kultúra terén való együttműködés fejlesztése, 
országaik jólétének és fejlődésének elősegítése, valamint a  népeik közötti személyes kapcsolatok ösztönzése 
óhajával,
meggyőződve az  oktatás, mint olyan eszköz fontosságáról, amely elősegíti egymás kölcsönös megismerését, 
valamint egymás szokásainak és kultúrájának megértését,
felismerve azokat az  előnyöket, amelyek a  kétoldalú együttműködés megszilárdításából származnak a  két ország 
számára az  egyes országokban alkalmazott nemzetközi jogi alapelvekkel és rendelkezésekkel összhangban, 
a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk
A Felek ösztönzik felsőoktatási intézményeik között létrejövő közvetlen kapcsolatokat és közösen együttműködnek 
kettős diplomát adó képzések és közös képzések létrehozása érdekében.
A Felek elősegítik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait és tanulmányútjait, 
és ösztönzik a tudományos munkát egymás országában a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

2. Cikk
A Felek ösztönzik az  oktatási és tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos kapcsolatokat és 
felsőoktatási tudományos együttműködést, és elősegítik az egyetemi oktatók és kutatók cseréjét ezen intézményeik 
között.

3. Cikk
A Felek a  felsőoktatási, valamint tudományos kutatóintézményekben és központokban szakmai tudás- és 
tapasztalatcserét folytatnak a tudomány, a módszertan és a közigazgatás területein.

4. Cikk
A Felek a  Magyarország és Eritrea Állam közötti további gazdasági, társadalmi, kulturális és személyes kötődések 
kialakítására törekedve ösztönzik a két ország közötti hallgatói és kutatói mobilitást.

5. Cikk
A Felek erősítik a  közvetlen együttműködést, akadémiai és tudományos közreműködést felsőoktatási és 
kutatóintézeteik között, egymás nyelvének és kultúrájának megismertetése céljából saját országukban.
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6. Cikk
A Felek tájékoztatják egymást oktatási rendszereikről, elősegítik szakértőik részvételét műhelymunkákban, 
előadásokon, szimpóziumokon a Felek által közösen meghatározott területeken. A Felek kölcsönösen tájékoztatják 
egymást az ilyen jellegű eseményekről kellő időben azok kezdete előtt.

7. Cikk
A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, folyóiratok, dokumentumok, filmek és egyéb, a  két országban folyó 
oktatással és tudományos kutatással kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

8. Cikk
A Felek ösztönzik külön együttműködési megállapodások megkötését a  két ország érintett oktatási és kulturális 
intézményei között.

9. Cikk
A Felek támogatják a  vizuális, zenei és előadó-művészeti, irodalmi, kézművészeti, népművészeti és kulturális 
tevékenységek eredményeinek megismerését.

10. Cikk
A Felek támogatják a  két ország kölcsönös részvételét fesztiválokon, kiállításokon és egyéb tevékenységeket 
a szellemi kulturális örökség, beleértve a fotó- és filmművészet, könyvek és festészet területét.

11. Cikk
A jelen megállapodás módosítható a  Felek kölcsönös írásos beleegyezésével, ezen módosítások pedig 
a továbbiakban a megállapodás szerves részét képezik.

12. Cikk
Jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a  kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából 
fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek 
érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a  Magyarországnak különösen az  Európai 
Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogalkotásából származó 
kötelezettségeit.

13. Cikk
Jelen Egyezmény értelmezése és végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket a Felek meghatalmazott képviselői 
diplomáciai úton rendezik.
A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén felhatalmazott képviselői konzultációkat folytatnak 
a  végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, egyeztetve az  azok megvalósításához szükséges konkrét 
lépésekről és projektekről, valamint meghatározva, ahol lehetséges, a jelen Egyezményben részletezett események 
és végrehajtási programok megvalósításához szükséges pénzügyi és egyéb szervezési feltételeket.
A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

14. Cikk
Jelen Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, melyben a Felek 
diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső 
jogi követelményeknek.
Az Egyezmény öt (5) évig marad hatályban és hatálya hallgatólagosan további 5 évre meghosszabbodik, kivéve, ha 
a Szerződő Felek a határidő lejárta előtt hat (6) hónappal diplomáciai felmondásra vonatkozó szándékáról a másik 
Felet írásos formában értesíti. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásról szóló értesítés átvételének a napjától 
számított hat (6) hónap múlva veszti hatályát.
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A jelen Egyezmény hatályának megszűnése nem érinti az Egyezményen alapuló, a hatályvesztés időpontjában még 
be nem fejezett projektek és programok megvalósítását.

Készült Aszmara városban 2016. április 18-án két eredeti példányban, magyar és angol nyelven. Mindkét példány 
egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

 Magyarország Kormánya  Eritrea Állam 
 nevében  Kormánya nevében

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF 
ERITREA ON EDUCATIONAL AND CULTURAL CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the State of Eritrea hereinafter referred to as “the Parties”;
desiring to enhance the bonds of friendship between their two countries, to improve collaboration in the field 
of education and culture, to contribute to the welfare and development of their countries and to promote the 
establishment of personal contacts between their peoples;
believing in the importance of education as an asset of mutual cognition, understanding their customs and culture 
and enhancing people-to people contacts;
recognizing the benefits each of the two countries may gain as a  result of consolidating bilateral co-operation in 
accordance with the basic principles of international laws and regulations applied in each country, have agreed on 
the following:

Article 1
The Parties shall promote direct cooperation between their higher education institutions and enhance mutual 
efforts on developing programmes and trainings.
The Parties shall encourage exchange of visits and study trips of higher education officials, faculty members and 
scholars and shall promote the academic work in each other’s countries in fields of common interest.

Article 2
The Parties shall promote direct scientific relations and academic co-operation between educational and scientific 
research establishments and shall encourage the exchange of researchers and experts between their respective 
institutions.

Article 3
The Parties shall exchange expertise and knowledge in the scientific, methodological and administrative fields 
between higher education institutions and scientific research institutions and centers.

Article 4
The Parties shall encourage mobility of students and researchers of the two countries with the aspiration to further 
enhance the establishment of economic, societal, cultural and personal ties between Hungary and the State of 
Eritrea.

Article 5
The Parties shall enhance direct cooperation, academic and scientific collaboration between their higher education 
and research institutes intending to promote each other’s language and culture in their countries.

Article 6
The Parties shall exchange information and data on their educational systems, and encourage the participation of 
their experts in workshops, lectures, symposia, conferences, seminars, in domains defined on a  mutual basis. The 
Parties shall inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their start.
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Article 7
The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials 
and sources of information related to educational, scientific research activities in both countries.

Article 8
The Parties shall encourage the elaboration of special agreements on cooperation between relevant educational 
and cultural institutions of the two countries.

Article 9
The Parties shall promote knowledge of works of the visual, musical and performing arts, literature, handicrafts, 
folklore and other results of cultural activities.

Article 10
The Parties shall promote mutual participation in festivals, exhibitions and other activities in two countries in the 
intangible cultural heritage field, including photography, movies, book; and paintings.

Article 11
This Agreement may be amended with the mutual written consent of the Parties, such amendments will be an 
integral part of the Agreement.

Article 12
Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present 
Agreement. As a consequence, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that it would 
annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the treaties 
forming the basis of the European Union, as well as on commitments originating from the primary and secondary 
legislation of the European Union.

Article 13
Any disputes between the two Parties arising from the interpretation and implementation of the present 
Agreement shall be settled through consultation or negotiation between the authorized representatives of the 
Parties.
The Parties shall agree to hold consultations between their authorized representatives whenever necessary to sign 
executive programs, to discuss concrete measures and projects for the fulfilment of the present Agreement and to 
define, where it is possible, financial and other organizational terms with the intention of carrying out events and 
executive programs specified by the present Agreement.
Terms of consultations and list of authorized representatives shall be agreed upon by the Parties through diplomatic 
channels.

Article 14
The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the latter written notification by 
the Parties through diplomatic channels confirming the completion of their respective internal procedures required 
for the entry into force of the present Agreement.
The present Agreement shall remain in effect for a period of five years, and shall be renewed automatically for five 
years. The Agreement may be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In 
this case, the Agreement expires six months after receiving the notification about its termination.

In the event the present Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to 
existing programmes and projects until they are completed.
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Done in Asmara on 18 April 2016 in two original copies, in the Hungarian and the English language, all texts being 
equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 On behalf of the Government of Hungary On behalf of the Government of the State of Eritrea”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külgazdasági és külügyminiszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az emberi erőforrások minisztere gondoskodik.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 243/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
a minősített adat védelméről szóló törvény végrehajtására kiadott egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. 
(III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő 5–11. pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. továbbítás: a titkos ügykezelő által a minősített adat szerven kívülre történő szállításához szükséges iratkezelési 
feladatok végrehajtása,
6. futár: belföldön történő szállítás esetén az  Állami Futárszolgálat, a  Magyar Honvédség Katonai Futárszolgálata, 
a katonai futár, a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal belső futára; külföldre vagy külföldről 
történő szállítás esetén a  katonai futár, valamint a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által 
működtetett diplomáciai és konzuli futár,
7. személyes kézbesítő: a  minősített adatot kezelő szerv vezetője vagy a  biztonsági szabályzatban felhatalmazott 
személy által a  minősített adat szerven kívüli szállítására írásban (felhasználói engedélyben vagy egyéb módon) 
kijelölt személy,
8. szállítás: a  minősített adat külső kézbesítőkönyvvel vagy futárjegyzékkel történő eljuttatása a  címzetthez futár 
vagy személyes kézbesítő útján,
9. elektronikai felületvédelem: olyan elektronikai jelzőrendszer, amely éles üzemmódban felügyeli a  biztonsági 
területet határoló falazat felületén található összes nyílászáró szerkezetet, portált, födémeket, padozatokat, jelzi 
az át- és behatolási kísérleteket,
10. helyszínen történő riasztás-jelzés: a  biztonsági terület határán lévő bejáratnál elhelyezett fény- és hang, de 
legalább fényjelző berendezés, valamint a behatolásjelző rendszer helyi hangjelzést biztosító kezelő egysége, amely 
biztosítja a reagáló erő részére több egymás mellett lévő, vagy egymáshoz kapcsolódó biztonsági terület esetén is 
a jelzést adó terület pontos beazonosítását,
11. biztonsági vezetői kód: a biztonsági vezetői feladat- és hatáskör ellátásával összefüggésben a biztonsági vezető 
részére biztosított, a biztonsági terület elektronikai jelzőrendszerének aktiválására és deaktiválására szolgáló kód.”
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2. § (1) Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Nemzeti Biztonsági Felügyelet a  hatósági ellenőrzést a  helyi biztonsági felügyelet, ennek hiányában 
a  biztonsági vezető, továbbá a  külképviseletek vonatkozásában a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, a Magyar Honvédség vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 
az Információs Hivatal vonatkozásában a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium bevonásával végzi.”

 (2) Az R1. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  Nemzeti Biztonsági Felügyelet koordinálja az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a  továbbiakban: NATO), 
valamint az  Európai Unió Tanácsa, az  Európai Bizottság (a  továbbiakban együtt: EU) és az  Európai Atomenergia 
Közösség, az  Európai Rendőrségi Hivatal, az  Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (a  továbbiakban együtt: 
EU intézményei) által Magyarország területén végrehajtott, a  NATO minősített adatoknak, a  Nyugat-európai 
Unió (a  továbbiakban: NYEU) minősített adatoknak, valamint az  EU és az  EU intézményei minősített adatainak 
a  védelmére irányuló ellenőrzéseket. Az  ellenőrzések részletes menetéről a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
tájékoztatja az ellenőrzéssel érintett külföldi minősített adatot kezelő szerv biztonsági vezetőjét.
(5) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet hatósági ellenőrzése nem eredményezheti a  titkos információgyűjtő munkára 
és az abban együttműködő személyekre, a titkos információgyűjtés eszközeire és módszereire vonatkozó, valamint 
a nemzetbiztonsági szolgálatok fedett objektumaival és kihelyezett állományával kapcsolatos adat megismerését.”

 (3) Az R1. 4. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet által hatósági ellenőrzés keretében vizsgálni kívánt irat olyan adatot is 
tartalmaz, amelynek megismerése a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet törvényben előírt hatósági ellenőrzésének 
végrehajtása érdekében elengedhetetlenül szükséges, az  irat megismerését a  meg nem ismerhető adat 
felismerhetetlenné tételével kell a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére biztosítani.
(7) A  hatósági ellenőrzést végzők nem tekinthetnek be olyan dokumentumokba, amelyeknek megismerése 
a nemzetbiztonsági szolgálatok külföldi partnerszolgálatok irányában vállalt kötelezettségeit sértené.”

3. § (1) Az R1. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Biztonsági vezető az lehet, aki
a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
b) a  minősített adatok kezelésének vagy védelmének területén szerzett legalább egy év szakmai gyakorlattal 
rendelkezik vagy a 7. § (1) bekezdésében meghatározott sikeres vizsgát tett,
c) a kezelt minősített adatok minősítési szintjének megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, és
d) aláírta a titoktartási nyilatkozatot.
(2) Biztonsági vezetőnek a  minősített adatot kezelő szervnél csak az  érintett szervvel munkaviszonyban, 
kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti 
jogviszonyban, bírói, igazságügyi, ügyészi, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a  honvédek jogállásáról szóló 
törvény szerinti szolgálati viszonyban álló személyt lehet kinevezni. Biztonsági vezetői feladat megbízási szerződés 
alapján nem látható el.”

 (2) Az R1. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A biztonsági vezető köteles a biztonsági vezetők részére szervezett képzésen és továbbképzésen részt venni.”

4. § (1) Az R1. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A titkos ügykezelő feladata:)
„b) a minősített adat nyilvántartásba vétele, iktatása,”

 (2) Az R1. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A titkos ügykezelő feladata:)
„d) a  felülvizsgálat eredményének rögzítése a  minősített adatot tartalmazó adathordozón, az  elektronikus 
adatállományban vagy – ha az adathordozó jellege ezt nem teszi lehetővé – a külön kísérőlapon,”

 (3) Az R1. 8. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A titkos ügykezelő feladata:)
„g) a minősített adat belföldre, valamint külföldre történő továbbítása,
h) a minősített adat birtokban tartása, tárolása,”
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5. §  Az R1. 10. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítványt vissza kell vonni, ha a  felhasználó 
munkaviszonya, kormányzati szolgálati jogviszonya, állami szolgálati jogviszonya, közszolgálati jogviszonya, 
közalkalmazotti jogviszonya, bírói, igazságügyi, ügyészi, hivatásos szolgálati jogviszonya vagy a  honvédek 
jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszonya a  minősített adatot kezelő szervnél megszűnik, továbbá, ha 
feladata ellátásához nemzeti minősített adat felhasználása a továbbiakban nem szükséges.
(5) A nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonását vagy érvényességi idejének 
lejártát követően a biztonsági vezető intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány selejtezéséről.
(6) A biztonsági vezető gondoskodik arról, hogy a titkos ügykezelő naprakész és pontos információval rendelkezzen 
a minősített adatot kezelő szervnél minősített adat felhasználására jogosult személyekről.”

6. § (1) Az R1. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1) bekezdés szerinti kezdeményezés a kérelmező vezetéknevét, utónevét, születési nevét, születési helyét, 
születési idejét, állampolgárságát, a munkáltató és a munkakör megnevezését, a felhasználni kívánt minősített adat 
minősítési szintjét tartalmazó, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapján közzétett adatlap kitöltésével történik.”

 (2) Az R1. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti kezdeményezés a  kérelmező vezetéknevét, utónevét, születési nevét, születési helyét, 
születési idejét, állampolgárságát, a munkáltató és a munkakör megnevezését, a felhasználni kívánt minősített adat 
minősítési szintjét tartalmazó, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapján közzétett adatlap kitöltésével történik.”

 (3) Az R1. 11. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Nemzeti Biztonsági Felügyelet a  minősített adat védelméről szóló törvény alapján kezelhető adatokat 
tartalmazó iratokat az adatlap nyilvántartásban rögzíti és nyilvántartási számmal látja el.
(7) A minősített adatot kezelő szerv biztonsági vezetője írásban kezdeményezi a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél 
a  külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonását, ha a  felhasználó 
munkaviszonya, kormányzati szolgálati jogviszonya, állami szolgálati jogviszonya, közszolgálati jogviszonya, 
közalkalmazotti jogviszonya, bírói, igazságügyi, ügyészi, hivatásos szolgálati jogviszonya vagy a  honvédek 
jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszonya a  minősített adatot kezelő szervnél megszűnik, továbbá, ha 
feladata ellátásához minősített adat felhasználása a továbbiakban nem szükséges.
(8) A  külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonásának kezdeményezését 
vagy érvényességi idejének lejártát követően a  biztonsági vezető intézkedik a  személyi biztonsági tanúsítvány 
selejtezéséről.
(9) A külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kezelését és tárolását a biztonsági vezető 
vagy az e feladattal általa írásban kijelölt személy vagy szerv végzi.”

7. §  Az R1. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat kezelését és tárolását a biztonsági vezető vagy az e feladattal 
általa írásban kijelölt személy vagy szervezeti egység végzi.”

8. §  Az R1. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felhasználói engedélyt a kiadására jogosult vezető visszavonja, ha a felhasználó
a) munkaviszonya, kormányzati szolgálati jogviszonya, állami szolgálati jogviszonya, közszolgálati jogviszonya, 
közalkalmazotti jogviszonya, bírói, igazságügyi, ügyészi, hivatásos szolgálati jogviszonya vagy a  honvédek 
jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszonya megszűnik,
b) feladata ellátásához a továbbiakban minősített adat felhasználása nem szükséges,
c) személyi biztonsági tanúsítványa visszavonásra került vagy érvényességi ideje lejárt és nem került sor új személyi 
biztonsági tanúsítvány kiadására vagy
d) feladatkörében vagy munkakörében bekövetkezett változás miatt a  rendelkezési jogosultságokban változás 
történt.”

9. §  Az R1. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adat – a 22. § (2)–(4) bekezdésében, a 34. §-ban 
és az 59. § (3) bekezdésében szereplő eset kivételével – kizárólag I. vagy II. osztályú biztonsági területen használható 
fel és tárolható.”
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10. § (1) Az R1. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  I. osztályú biztonsági terület helyiségeinek falazatán található ablakok, nyílások, áttörések az  alábbi 
méretű fixen rögzített vagy a  helyiség falazatán belül felszerelt nyitható és számkombinációs zárral kiegészített 
rácsszerkezettel rendelkeznek:
a) nemzeti és külföldi „Bizalmas!” minősítési szintű minősített adatok esetén 140×140 mm-es kiosztású, 
legalább 10  mm átmérőjű köracélból vagy legalább 10 mm oldalhosszúságú négyzetacélból álló, rácspontokon 
körbehegesztett rácsszerkezet;
b) nemzeti és külföldi „Titkos!” minősítési szintű minősített adatok esetén 90×90 mm-es kiosztású, legalább 10 mm 
átmérőjű köracélból vagy legalább 10 mm oldalhosszúságú négyzetacélból álló, rácspontokon körbehegesztett 
rácsszerkezet;
c) nemzeti és külföldi „Szigorúan titkos!” minősítési szintű minősített adatok esetén 70×70 mm-es kiosztású, 
legalább 10 mm átmérőjű köracélból vagy legalább 10 mm oldalhosszúságú négyzetacélból álló, rácspontokon 
körbehegesztett rácsszerkezet.”

 (2) Az R1. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Minősített adatot kezelő állami szerveknél, ahol nemzeti minősített adat nyílt tárolására kerül sor,  
az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az alábbi feltételek együttes megléte esetén nem kell kiépíteni:
a) az  I. osztályú biztonsági terület közvetlen környezetében személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vagy 
a  minősített adatot kezelő állami szervvel hivatásos szolgálati jogviszonyban, illetve a  honvédek jogállásáról 
szóló törvény szerinti szolgálati viszonyban álló reagáló erő munkaidőn kívül legalább két óránként, véletlenszerű 
időpontban ellenőrzést hajt végre,
b) az  I. osztályú biztonsági területet határoló falazat, födém és padozat legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal 
szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezettel rendelkezik,
c) az I. osztályú biztonsági területen lévő ablakok a föld felszínétől számított 6 méteres, valamint az épület tetejétől 
lefelé számított 4 méteres magasságon belül
ca) 140×140 mm-es kiosztású, legalább 10 mm átmérőjű köracélból vagy legalább 10 mm oldalhosszúságú 
négyzetacélból álló, rácspontokon körbehegesztett, fixen rögzített vagy nyitható belső rácsszerkezettel védettek és 
a nyitható rácsszerkezet számkombinációs zárral rendelkezik vagy
cb) legalább P5A áttörésbiztos fokozattal rendelkező biztonsági üvegszerkezettel védettek,
d) az I. osztályú biztonsági területet határoló falazat felületén lévő biztonsági ajtó legalább 5 perces áttörésgátlással 
rendelkezik,
e) az I. osztályú biztonsági terület legalább 3. kategóriájú ki- és beléptető rendszerrel rendelkezik a biztonsági terület 
határán,
f ) az  I. osztályú biztonsági terület legalább 3. kategóriájú elektronikai jelzőrendszerrel rendelkezik a  biztonsági 
területen és
g) az  I. osztályú biztonsági területet magába foglaló épület biztonsági világítással és zárt láncú kamerarendszerrel 
rendelkezik.”

11. §  Az R1. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adatot tartalmazó papír alapú adathordozó 
– a  munkaidőn túli birtokban tartás kivételével – adminisztratív zónában is felhasználható. Kivétel ez  alól a  NATO 
„Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adat, valamint az EU és az EU intézményei „Szigorúan 
titkos!” minősítési szintű minősített adata, amely csak biztonsági területen használható fel.”

12. §  Az R1. 14. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„14. A biztonsági terület határán lévő ajtó
23. § (1) A biztonsági terület határán lévő ajtó
a) 4. kategóriájú, ha legalább 15 perces,
b) 3. kategóriájú, ha legalább 10 perces,
c) 2. kategóriájú, ha legalább 5 perces
áttörésgátlással rendelkezik.
(2) A  biztonsági terület határán lévő ajtó 1. kategóriájú, ha bármilyen, tanúsítvánnyal nem rendelkező zárral 
rendelkezik.”
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13. §  Az R1. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. kategóriájú tároló a hagyományos zárral felszerelt lemezszekrény.”

14. §  Az R1. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) Az elektronikai jelzőrendszer 4. kategóriájú, ha az elektronikai felületvédelmet, az elektronikai térvédelmet 
és az elektronikai tárgyvédelmet biztosító alkotóelemei, valamint a behatolásjelző központ a teljes körű elektronikai 
jelzőrendszer alkotóelemeként alkalmasak a  védelem kialakítására, továbbá a  helyszínen történő riasztás-jelzés 
közvetlenül értesíti a reagáló erőt.
(2) Az  elektronikai jelzőrendszer 3. kategóriájú, ha az  elektronikai felületvédelmet és az  elektronikai térvédelmet 
biztosító alkotóelemei, valamint a behatolásjelző központ a teljes körű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként 
alkalmasak a védelem kialakítására, továbbá a helyszínen történő riasztás-jelzés közvetlenül értesíti a reagáló erőt.
(3) Az  elektronikai jelzőrendszer 2. kategóriájú, ha az  elektronikai felületvédelmet és az  elektronikai térvédelmet 
biztosító alkotóelemei, valamint a behatolásjelző központ a teljes körű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként 
alkalmasak a védelem kialakítására, továbbá a riasztás-jelzés, helyszínen történő riasztás nélkül közvetlenül értesíti 
a reagáló erőt.
(4) Az elektronikai jelzőrendszer 1. kategóriájú, ha az elektronikai felületvédelmet vagy az elektronikai térvédelmet 
biztosító alkotóelemei, valamint a behatolásjelző központ a teljes körű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként 
alkalmasak a védelem kialakítására, továbbá a riasztás-jelzés közvetlenül értesíti a reagáló erőt.”

15. §  Az R1. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  külképviseleten alkalmazott reagáló erő tagjának a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériummal munkaviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban vagy 
közalkalmazotti jogviszonyban álló, személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyt lehet kinevezni. 
A külképviseleten alkalmazott reagáló erő tagja feladatát megbízási jogviszony alapján nem láthatja el.”

16. §  Az R1. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) Munkaidő után a  biztonsági tárolók és a  biztonsági terület használatban lévő kulcsait a  legalább 
2. kategóriájú reagáló erő személyesen őrzi vagy azok elektronikai tárgyvédelemmel felügyelt elektronikus 
kulcstárolóban kerülnek elhelyezésre.
(2) A biztonsági tárolók és a biztonsági terület tartalékkulcsait és számkombinációit, valamint a biztonsági vezetői 
kódot – lezárt és lepecsételt borítékban – a biztonsági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy őrzi:
a) olyan – legalább a védendő minősített adat minősítési szintjének megfelelő – biztonsági területen, amely nem 
azonos a tartalékkulccsal és kóddal érintett biztonsági területtel,
b) zárható helyiségben található, a 24. § (1) bekezdés a) pontjában előírt 4. kategóriájú biztonsági tárolóban,
c) az e rendelet 28. § (4) bekezdésben előírtaknak megfelelő, legalább 3. kategóriájú reagáló erőnél vagy
d) zárható helyiségben található, legalább 3. kategóriájú elektronikai jelzőrendszerrel védett helyszínen elhelyezett 
1. kategóriájú tárolóban.
(3) A biztonsági területen használt számkombinációk megváltoztatására kerül sor:
a) a berendezés használójának megváltozásakor,
b) a berendezés használatbavételekor és javítása után,
c) a számkombináció felfedése (illetéktelen személy tudomására jutása) vagy annak veszélye esetén, illetve
d) legkésőbb 12 havonta.
(4) A  biztonsági területen az  elektronikai jelzőrendszer élesítésére és hatástalanítására használt kódok 
megváltoztatására kerül sor:
a) a jelzőrendszer használójának megváltozásakor,
b) a jelzőrendszer használatbavételekor és a behatolás jelző központ javítása után, illetve
c) a kód felfedése (illetéktelen személy tudomására jutása) vagy annak veszélye esetén.
(5) Az  elektronikai jelzőrendszer élesítésére és hatástalanítására kiadott személyes kódokat haladéktalanul törölni 
kell a személy biztonsági területre történő belépési jogosultságának megszűnésekor.
(6) A számkombinációk és kódok megváltoztatásának ténye és időpontja a biztonsági vezető vagy az általa írásban 
kijelölt személy által kezelt nyilvántartásban kerül rögzítésre.
(7) Őrzés céljából a  biztonsági vezetőnek vagy az  általa írásban kijelölt személynek a  biztonsági terület 
tartalékkulcsainak, számkombinációinak és a  biztonsági vezetői kódnak az  átadása és visszavétele dokumentált 
módon, az erre a célra megnyitott nyilvántartásban történik.”
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17. §  Az R1. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § Ha a minősített adatot kezelő szerv vezetője által meghatározott területen belül a minősített adat védelme 
a  kezelt minősített adatok minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal, felhasználói 
engedéllyel és titoktartási nyilatkozattal rendelkező személy 24 órás személyes felügyelete által biztosított, 
elegendő bármely kategóriájú ki- és beléptető rendszer.”

18. §  Az R1. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § (1) Az  állami szerv biztonsági területe akkor alkalmas alacsony veszélyeztetettségű nemzeti minősített 
adatok tárolására, ha a  2.  mellékletben foglalt ponttáblázat I. oszlopában, a  NATO, NYEU, valamint az  EU és  
az  EU intézményei minősített adatai tárolására, ha a  3.  mellékletben foglalt ponttáblázat I. oszlopában 
meghatározott teljes pontszámot eléri.
(2) Az  állami szerv biztonsági területe akkor alkalmas közepes veszélyeztetettségű nemzeti minősített 
adatok tárolására, ha a  2.  mellékletben foglalt ponttáblázat II. oszlopában, a  NATO, NYEU, valamint az  EU és  
az  EU intézményei minősített adatai tárolására, ha a  3.  mellékletben foglalt ponttáblázat II. oszlopában 
meghatározott teljes pontszámot eléri.
(3) Az  állami szerv biztonsági területe akkor alkalmas magas veszélyeztetettségű nemzeti minősített 
adatok tárolására, ha a  2.  mellékletben foglalt ponttáblázat III. oszlopában, a  NATO, NYEU, valamint az  EU és  
az  EU intézményei minősített adatai tárolására, ha a  3.  mellékletben foglalt ponttáblázat III. oszlopában 
meghatározott teljes pontszámot eléri.
(4) A  gazdálkodó szervezet biztonsági területe akkor alkalmas nemzeti minősített adatok tárolására, ha 
a 4. mellékletben foglalt ponttáblázat I. oszlopában, a NATO, NYEU, valamint az EU és az EU intézményei minősített 
adatai tárolására, ha a 4. mellékletben foglalt ponttáblázat II. oszlopában meghatározott teljes pontszámot eléri.
(5) Ha a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet a  helyszín veszélyeztetettségi szintjének besorolását az  állami szerv 
esetében vitatja, megkeresi a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági szolgálatot. 
A kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények 
veszélyeztetettségének mértékét és védelmi szintjét a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet a  hatáskörrel rendelkező 
nemzetbiztonsági szolgálat egyetértésével határozza meg.
(6) Az  (1)–(4)  bekezdésben említett pontszám meghatározásához szükséges ponttáblázatokat és a  pontszámítás 
műveletét az 1–4. melléklet tartalmazza.
(7) Az  adminisztratív zóna, az  I. osztályú biztonsági terület (nyílt tárolás) esetében, valamint a  22.  § (2) és 
(4) bekezdése szerinti kialakítás, illetve a 34. § szerinti személyes felügyelet esetén nincs szükség az (1)–(4) bekezdés 
szerinti pontszámításra. Ezen helyszínek akkor alkalmasak minősített adatok kezelésére, ha az  e  rendeletben 
meghatározott fizikai biztonsági feltételeket teljesítik.”

19. §  Az R1. 36. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Magyar Honvédség vonatkozásában a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és 
a  honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó, valamint a  honvédség hadrendje szerinti 
szervezetek (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezet) esetén a Nyilvántartó és a Kezelő pont a működésüket 
biztosító katonai szervezet szervezeti egysége is lehet, amely a  tevékenységét a  honvédségi szervezet biztonsági 
vezetőjének szakmai alárendeltségében végzi.”

20. §  Az R1. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A NATO Központi Nyilvántartó a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt honvédségi szervezetnek a NATO 
minősített adatok, az EU Központi Nyilvántartó a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak az EU 
minősített adatok országos szinten történő fogadására, elosztására és kezelésére kijelölt szervezeti egysége.”

21. §  Az R1. 38. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példányán, vagy – ha ezt az adathordozó 
jellege kizárja – külön kísérőlapon vagy elektronikus adatállományban szerepel a minősítési javaslat és a minősítési 
javaslat tárgyában hozott döntés. A minősítési javaslat és a minősítési javaslat tárgyában hozott döntés minősített 
adatot nem tartalmazhat. A minősítő a döntését saját kezűleg aláírja vagy elektronikus aláírásával látja el.
(4) Minősítési jelölés megismétlésével készített minősített adat esetén a  készítő a  megismételt minősítési jelölést 
az adathordozó első oldalának felső részén vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön kísérőlapon vagy 
elektronikus adatállományban tünteti fel. A  készítő a  megismételt minősítési jelölés alatt feltünteti a  megismételt 
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minősített adatot keletkeztető szervezet nevét, valamint a  keletkeztető szervezet által adott iktatószámot. Ha 
a  készítő egyszerre különböző vagy több azonos minősítési jelölésű adatot ismétel meg, akkor közvetlenül 
a megismételt minősített adatoknál tünteti fel a megismételt minősített adatok minősítési jelölését, a megismételt 
minősített adatot keletkeztető szervezet nevét, valamint az általa adott iktatószámot. Az adathordozó első oldalának 
felső részén, vagy ha ezt az  adathordozó jellege kizárja, külön kísérőlapon vagy elektronikus adatállományban 
a  legmagasabb minősítési szintet és a  leghosszabb érvényességi időt tartalmazó megismételt minősítési jelölést 
szerepelteti.”

22. §  Az R1. 39. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minősített adat készítése során a  38.  § (1) és (2), valamint az  eredeti irattári példány esetében a  (3)  bekezdésében 
meghatározottakon túl az adathordozó tartalmazza:]
„a) a készítő szerv megnevezését és az iktatószámot,”

23. §  Az R1. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  alapvető jogok biztosáról szóló törvényben nevesített adatfajták esetében az  adathordozón a „Különösen 
fontos!” különleges kezelési utasítás szerepel.”

24. §  Az R1. 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  főnyilvántartó könyv és az  iktatókönyv nem selejtezhető. A  minősített adatot kezelő szerv a  belső 
átadókönyvet vagy más belső átadóokmányt, a  külső kézbesítőkönyvet, a  futárjegyzéket és a  futárjegyzék-
nyilvántartást a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés szigorúan titkos és titkos 
minősítésű adattal, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti minősített adattal visszaélés 
bűncselekményre meghatározott büntetési tétel felső határának megfelelő ideig őrzi.”

25. §  Az R1. 43. § (3) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nemzeti minősített adat, valamint – a NATO, a NYEU, az EU és az EU intézményei „Korlátozott terjesztésű!” minősítési 
szintű minősített adatai kivételével – a külföldi minősített adat iktatása az érkezés vagy a készítés napján, de legkésőbb 
az azt követő munkanapon úgy történik, hogy abból)
„p) a  felülvizsgálat dátuma és eredménye a  minősítési szint csökkentése, az  érvényességi idő módosítása vagy 
a minősítés megszüntetése esetén,”
(megállapítható legyen.)

26. § (1) Az R1. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egy ügyben keletkezett, különböző adatokat tartalmazó adathordozók – ideértve a nem minősítetteket is – 
együtt kezelhetőek. Iktatásuk a minősített adatok nyilvántartására szolgáló iktatókönyvben az elsőnek érkezett vagy 
keletkezett minősített adat iktatószámának soron következő alszámaira történik.”

 (2) Az R1. 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ügyintézés szakmai követelménye szükségessé teszi, az iktatószám – a (3) bekezdésben meghatározottak 
szerint képzett adategyüttest megelőzően vagy azt követően – tetszőlegesen bővíthető a  szervezeti egységre, 
iktatóhelyre vagy iktatókönyvre utaló, számot, betűt vagy ezek kombinációját tartalmazó azonosítóval.”

27. §  Az R1. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  átvevő a  külső kézbesítőkönyvben vagy a  futárjegyzéken dátum és időpont feltüntetése mellett, nevével, 
saját kezű aláírásával, valamint bélyegzőlenyomattal igazolja a küldemény átvételét. Azokon a rendezvényeken, ahol 
NATO, NYEU, valamint EU és EU intézményei által minősített „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű minősített 
adat átadására kerül sor, a  NATO, NYEU, valamint az  EU és az  EU intézményei „Korlátozott terjesztésű!” minősítési 
szintű minősített adat átvételét a felhasználásra jogosult személy bélyegzőlenyomat nélkül igazolhatja.”

28. §  Az R1. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A minősített adat szerven belüli átadása, visszavétele csak a  titkos ügykezelő útján, belső átadókönyvben 
vagy más belső átadóokmányon, saját kezű aláírással, az  átvétel dátumának feltüntetése mellett, dokumentáltan 
történhet vagy iratkezelési szoftver alkalmazásával úgy kerülhet sor az átadásra, visszavételre, hogy az elektronikus 
iratkezelő rendszer a feleket hitelesítő szolgáltatás (PKI) vagy jelszavak segítségével azonosítja, és az átadás-átvétel 
az elektronikus iratkezelő rendszerben rögzítésre kerül a minősített adat átadás-átvételével egyidejűleg.”
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29. §  Az R1. 49. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A minősítő vagy a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti felülvizsgálati szakértő a felülvizsgálat során 
hozott döntését a nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozón, az elektronikus adatállományban vagy – ha 
az adathordozó jellege ezt nem teszi lehetővé – külön kísérőlapon rögzíti vagy a minősített adatok iktatószámának, 
minősítési szintjének, érvényességi idejének jegyzékben történő felsorolásával külön iratba foglalja.
(3) A  minősítés fenntartásáról hozott döntés esetén a  nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozó eredeti 
irattári példánya, a külön kísérőlap vagy az elektronikus adatállomány
a) a „Minősítés fenntartva!” jelölést,
b) a minősítő nevét, beosztását,
c) a minősítő vagy a  felülvizsgálati szakértő aláírását vagy a minősítés fenntartásáról szóló döntést tartalmazó irat 
iktatószámát és a titkos ügykezelő aláírását, valamint
d) a felülvizsgálat dátumát
tartalmazza.
(4) A  minősítés megszüntetéséről hozott döntés esetén a  nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozó, 
az elektronikus adatállomány vagy a külön kísérőlap – az első oldalon a minősítési jelölés, valamint a minősítési szint 
minden oldalon történő áthúzása mellett –
a) a „Törölve!” jelölést,
b) a minősítő nevét, beosztását,
c) a minősítő vagy a  felülvizsgálati szakértő aláírását vagy a minősítés megszüntetéséről szóló döntést tartalmazó 
irat iktatószámát és a titkos ügykezelő aláírását, valamint
d) a felülvizsgálat dátumát
tartalmazza.
(5) A minősítési szint csökkentéséről, valamint az érvényességi idő módosításáról hozott döntés esetén a nemzeti 
minősített adatot tartalmazó adathordozó, külön kísérőlap vagy az  elektronikus adatállomány – az  első oldalon 
a minősítési jelölés, valamint a minősítési szint minden oldalon történő áthúzása mellett –
a) az új minősítési szintet, valamint az új érvényességi időt,
b) a minősítő nevét és beosztását,
c) a  minősítő vagy a  felülvizsgálati szakértő aláírását vagy a  minősítési szint csökkentéséről, az  érvényességi idő 
módosításáról szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát és a titkos ügykezelő aláírását, valamint
d) a felülvizsgálat dátumát
tartalmazza.
(6) A  minősítési szint csökkentéséhez, valamint az  érvényességi idő módosításához készített minősítési javaslatot 
a kezdeményező a nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozóján, elektronikus adatállományban vagy – ha 
az adathordozó jellege ezt nem teszi lehetővé – külön kísérőlapon rögzíti. Ha a felülvizsgálat a nemzeti minősített 
adatok iktatószámának, minősítési szintjének, érvényességi idejének jegyzékbe foglalásával külön iratban történik, 
a minősítési javaslat a külön irat része lehet.”

30. § (1) Az R1. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  sokszorosítást, a  fordítást és a  kivonatolást a  minősített adatot kezelő szerv vezetője vagy az  általa írásban 
megbízott más személy, továbbá a  címzett, illetve az  általa minősített adat esetében a  minősítő írásban 
engedélyezheti. Kizárólag a minősítő írásbeli engedélyével kerülhet sor sokszorosításra, fordításra és kivonatolásra 
a NATO, NYEU, EU és az EU intézményei „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatai esetében, illetve, ha a minősítő 
a minősített adat sokszorosítását, fordítását és kivonatolását különleges kezelési utasításában megtiltotta.”

 (2) Az R1. 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  sokszorosítás, a  fordítás és a  kivonatolás során keletkező, 1-től növekvő sorszámmal ellátott sokszorosított, 
fordított és kivonatolt példányok iktatása a minősített adat iktatószámán történik. Ha az iktatókönyv már lezárásra 
került, akkor a  tárgyévi iktatókönyv soron következő iktatószámán történik az  iktatás és a  minősített adat 
iktatószámához tartozó kezelési bejegyzés rovatban rögzíteni kell a  minősített adatról készített sokszorosított, 
fordított és kivonatolt példányok iktatószámát.”
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31. § (1) Az R1. 52. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külső kézbesítőkönyv vagy futárjegyzék tartalmazza:)
„e) az  átadás tényének igazolását az  átvevő nevének és saját kezű aláírásának feltüntetésével, az  átvétel dátumát 
és időpontját, továbbá – a 46. § (3) bekezdés második mondatában meghatározott eset kivételével – a küldeményt 
átvevő szerv hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.”

 (2) Az R1. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Minősített adatot tartalmazó küldemény belföldön futár, valamint személyes kézbesítő útján szállítható.”

 (3) Az R1. 52. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Minősített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére történő hozzáférhetővé tételét az adat minősítője, 
az  adat minősítésének felülbírálatára jogosult minősítő vagy törvényben felhatalmazott személy engedélyezi. 
„Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adatot tartalmazó küldeményt külföldre vagy 
külföldről a katonai futár, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által működtetett diplomáciai 
és konzuli futár, valamint a  nemzetközi jog alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvező, továbbá 
a nemzetközi szerződésben meghatározott személy szállíthat.”

 (4) Az R1. 52. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A NATO „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű minősített adat a NATO tagállamokon belül, az EU és az EU 
intézményei „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű minősített adata az  EU tagállamokon belül, a „Korlátozott 
terjesztésű!” minősítési szintű nemzeti minősített adat a NATO és az EU tagállamain belül személyes kézbesítő útján 
is szállítható. A NATO, illetve EU rendezvényre vagy rendezvényről a  rendezvényen résztvevő felhasználó magával 
viheti a  NATO „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű és EU és az  EU intézményei „Korlátozott terjesztésű!” 
minősítési szintű minősített adatot.
(8) A  titkos ügykezelő a  futárjegyzék azonosító adatait a  futárjegyzék-nyilvántartásban rögzíti. A  futárjegyzék-
nyilvántartás tartalmazza:
a) a futárjegyzék eredeti számát,
b) a futárjegyzék nyilvántartásba vételének időpontját,
c) a készítő szerv megnevezését,
d) a kezelési bejegyzést.
(9) Az  Állami Futárszolgálat futárszervei az  általuk továbbított küldeményekről készített futárjegyzékekről külön 
nyilvántartást vezetnek.”

32. §  Az R1. 53. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Külföldi minősített adatot tartalmazó küldemény dupla, át nem látszó erős csomagolásban továbbítható és 
szállítható. A belső boríték a minősített adat iktatószámát, minősítési szintjét, példánysorszámát, valamint a címzett 
teljes megjelölését és címét, továbbá a szükséges kezelési utasításokat tartalmazza, megbízható védelmét a külső 
borító biztosítja. A  külső borítón csak a  címzett szerv megnevezése, a  célállomás, a  küldő szerv megnevezése és 
a külső borítékban elhelyezett futárjegyzék nyilvántartási száma szerepel, nem tüntethető fel olyan adat, ami arra 
enged következtetni, hogy a csomagban (boríték) külföldi minősített adatot tartalmazó adathordozó van.
(3) A  NATO vagy EU „Szigorúan titkos!” minősítési szintű külföldi minősített adatot tartalmazó küldemény belföldi 
továbbítása esetén a  NATO Központi Nyilvántartó vagy az  EU Központi Nyilvántartó írásban történő tájékoztatása 
szükséges.”

33. §  Az R1. 59. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  katonai, nemzetbiztonsági és bűnügyi műveletekben a  személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 
személy személyes felügyelete alatt álló minősített adatot tartalmazó technikai eszköz, valamint a  művelet 
végrehajtásához szükséges minősített adat, a minősített adatot kezelő szerv vezetője vagy a biztonsági vezető által 
meghatározott biztonsági intézkedések betartása mellett biztonsági területen kívül is felhasználható.”

34. § (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R1. a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

35. § (1) Az R1.
a) 2. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „3. §-ban”,
b) 6. § (3) bekezdésében a „március 10-ig” szövegrész helyébe a „március 5-ig”,
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c) 6. § (3) bekezdésében, 28. alcím címében, 37. § (2)–(5) bekezdésében a „NATO-NYEU Központi Nyilvántartó” 
szövegrész helyébe a „NATO Központi Nyilvántartó”,

d) 14.  § (1) és (4)  bekezdésében az „a minősített adat védelméről szóló törvény szerint” szövegrész helyébe 
a „törvény alapján”,

e) 28. § (4) bekezdésében a „2–3” szövegrész helyébe a „3”,
f ) 42. § (4) bekezdés c) pontjában a „futárjegyzék” szövegrész helyébe a „futárjegyzék-nyilvántartás”,
g) 46. § (4) bekezdésében, 47. § (2) és (3) bekezdésében a „továbbítja” szövegrész helyébe a „továbbküldi”,
h) 49. § (1) bekezdés b) pontjában a „legalább középfokú iskolai” szövegrész helyébe a „felsőfokú”,
i) 53. § (1) bekezdésében a „továbbítható” szövegrész helyébe a „továbbítható és szállítható”,
j) 54. § (1) bekezdésében és 55. § (3) bekezdésében a „továbbítás” szövegrész helyébe a „szállítás”,
k) 54. § (1) bekezdésében, 55. § (2) és (3) bekezdésében a „továbbításban” szövegrész helyébe a „szállításban”,
l) 54. § (3) bekezdésében a „továbbítása” szövegrész helyébe a „szállítása”,
m) 55. § (1) bekezdésében a „továbbításra” szövegrész helyébe a „továbbításra és szállításra”,
n) 3. melléklet címében a „követelmények” szövegrész helyébe a „követelmények állami szervek esetében”,
o) 3.  mellékletében foglalt táblázat A:3., A:8. és A:13. mezőjében a  „23–25.  §-okban” szövegrész helyébe 

a „23–24. §-okban”
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R1.
a) 2.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (2)  bekezdésében és 15.  § (3)  bekezdésében  

az „a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium és” 
szövegrész,

b) 6. § (3) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében a „NYEU,” szövegrész,
c) 6.  § (5)  bekezdésében az „és a  minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium honlapján” szövegrész,
d) 12.  § (3)  bekezdésében az „Ezt követően a  biztonsági vezető intézkedik a  személyi biztonsági tanúsítvány 

selejtezéséről.” szövegrész,
e) 13. § (4) bekezdésében az „a NYEU-tól,” szövegrész,
f ) 13. § (5) bekezdésében az „a NYEU-t,” szövegrész,
g) 18. §-a,
h) 20. § (2)–(4) bekezdésében a „mechanikus” szövegrész,
i) 16. alcíme,
j) 38.  § (1)  bekezdésében, 39.  § (5)  bekezdésében, 40.  § (1)  bekezdésében és 44.  § (2)  bekezdésében  

az „az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű” szövegrész.

2. A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és 
hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a  rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági 
felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 40. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  rendszerek összekapcsolása során kizárólag az NBF, illetve a NATO vagy az EU által engedélyezett technikai 
megoldás, eszköz alkalmazható.
(5) Az  NBF a  – NATO vagy EU által engedélyezetteken kívüli – technikai megoldás, eszköz minősített adatot 
kezelő rendszerekben történő alkalmazhatóságát érintően elektronikus információbiztonsági szempontból kikéri 
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakvéleményét.”

3. Záró rendelkezések

37. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 243/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelethez

Fizikai biztonsági intézkedések ponttáblázata

 A  B

 1.   Pontszámok

 2.  I. Fejezet  

 3.  A biztonsági terület helyszíne  

 4.  4. kategóriájú  4

 5.  3. kategóriájú  3

 6.  2. kategóriájú  2

 7.  1. kategóriájú  1

 8.  R1 Részpontszám  

 9.  A biztonsági területet határoló ajtó  

 10.  4. kategóriájú  4

 11.  3. kategóriájú  3

 12.  2. kategóriájú  2

 13.  1. kategóriájú  1

 14.  R2 Részpontszám  

 15.  F1 I. Fejezet pontszáma R1×R2  

 16.  II. Fejezet 
Biztonsági tárolók

 

 17.  Tárolók  

 18.  4. kategóriájú  16

 19.  3. kategóriájú  9

 20.  2. kategóriájú  4

 21.  1. kategóriájú  1

 22.  F2 II. Fejezet pontszáma  

 23.  III. Fejezet 
Beléptető rendszer

 

 24.  4. kategóriájú  4

 25.  3. kategóriájú  3

 26.  2. kategóriájú  2

 27.  1. kategóriájú  1

 28.  R3 Részpontszám  

 29.  Látogatók ellenőrzése  

 30.  kísérettel  3

 31.  kíséret nélkül  0

 32.  R4 Részpontszám  

 33.  F3 III. Fejezet pontszáma R3+R4  

 34.  IV. Fejezet 
Elektronikai jelzőrendszer

 

 35.  4. kategóriájú  4

 36.  3. kategóriájú  3

 37.  2 kategóriájú  2

 38.  1. kategóriájú  1

 39.  R5 Részpontszám  
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 40.  Reagáló erő  

 41.  4. kategóriájú  4

 42.  3. kategóriájú  3

 43.  2. kategóriájú  2

 44.  1. kategóriájú  1

 45.  R6 Részpontszám  

 46.  F4 IV. Fejezet pontszáma R5+R6  

 47.  V. Fejezet 
Nem kötelező fizikai biztonsági intézkedések

 

 48.  Kerítés  

 49.  4. kategóriájú  4

 50.  3. kategóriájú  3

 51.  2. kategóriájú  2

 52.  1. kategóriájú  1

 53.  nincsen  0

 54.  R7 Részpontszám  

 55.  Beléptető rendszer a kerítésnél  

 56.  van  1

 57.  nincs  0

 58.  R8 Részpontszám  

 59.  Elektronikai jelzőrendszer a kerítésnél  

 60.  van  1

 61.  nincs  0

 62.  R9 Részpontszám  

 63.  Csomagátvizsgálás  

 64.  van  1

 65.  nincs  0

 66.  R10 Részpontszám  

 67.  Biztonsági világítás  

 68.  van  2

 69.  nincs  0

 70.  R11 Részpontszám  

 71.  Zárt láncú kamerarendszer  

 72.  van  2

 73.  nincs  0

 74.  R12 Részpontszám  

 75.  F5 V. Fejezet pontszáma 
(R7×R8)+R9+R10+R11+R12

 

 76.  Összes pontszám: F1+F2+F3+F4+F5  
„
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2. melléklet a 243/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelethez

A nemzeti minősített adatokra meghatározott minimum biztonsági követelmények állami szervek 
esetében

 A  B  C  D

 1.   I.  II.  III.

 2.  „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatok    

 3.  Kötelező a 20., 23–24. §-okban 
meghatározottak alkalmazása

 A kötelező intézkedések minimum pontszáma: 14

 4.  Kötelező a 26–28. §-okban meghatározottak 
alkalmazása

   

 5.  További nem kötelező más fizikai biztonsági 
intézkedés

   

 6.  Teljes pontszám:  Minimum 18  Minimum 21  Minimum 23

 7.  „Titkos!” minősítési szintű adatok    

 8.  Kötelező a 20., 23–24. §-okban 
meghatározottak alkalmazása

 A kötelező intézkedések minimum pontszáma: 12

 9.  Kötelező a 26–28. §-okban meghatározottak 
alkalmazása

   

 10.  További nem kötelező más fizikai biztonsági 
intézkedés

   

 11.  Teljes pontszám:  Minimum 14  Minimum 17  Minimum 19

 12.  „Bizalmas!” minősítési szintű adatok    

 13.  Kötelező a 20., 23–24. §-okban 
meghatározottak alkalmazása

 A kötelező intézkedések minimum pontszáma: 8

 14.  Kötelező a 26–28. §-okban meghatározottak 
alkalmazása

   

 15.  További nem kötelező más fizikai biztonsági 
intézkedés

   

 16.  Teljes pontszám:  Minimum 11  Minimum 14  Minimum 16
„

3. melléklet a 243/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelethez

A minősített adatokra meghatározott minimum biztonsági követelmények gazdálkodó szervezetek 
esetében

A B

1.
I. II.

nemzeti külföldi

2. „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatok –

3.
Kötelező a 20., 23–24. §-okban meghatározottak 
alkalmazása

14

–

4.
Kötelező a 26–28. §-okban meghatározottak 
alkalmazása

–
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5.
További nem kötelező más fizikai biztonsági 
intézkedés

11 –

6. Teljes pontszám: Minimum 25 –

7. „Titkos!” minősítési szintű adatok

8.
Kötelező a 20., 23–24. §-okban meghatározottak 
alkalmazása

12

10

9.
Kötelező a 26–28. §-okban meghatározottak 
alkalmazása

5

10.
További nem kötelező más fizikai biztonsági 
intézkedés

8 5

11. Teljes pontszám: Minimum 20

12. „Bizalmas!” minősítési szintű adatok

13.
Kötelező a 20., 23–24. §-okban meghatározottak 
alkalmazása

8

9

14.
Kötelező a 26–28. §-okban meghatározottak 
alkalmazása

3

15.
További nem kötelező más fizikai biztonsági 
intézkedés

8 4

16. Teljes pontszám: Minimum 16
„

A Kormány 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő 
módosításáról

A Kormány a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés a), d), f ) és g)  pontjában és 85.  § 
(3) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,  
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 2/A. §-ában a „IV. pont 1–2. alpontja, továbbá” szövegrész,
b) 2/B. §-a,
c) 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
d) 3. § (2) bekezdés d) pontja,
e) 3. § (3) bekezdésében az „az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti megbízás kivételével” szövegrész,
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f ) 6. §-a,
g) 9. § (3) és (4) bekezdése,
h) 15/A. § (2) bekezdésében a „ , valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben” szövegrész,
i) 2. számú melléklet IV. pontja,
j) 4. számú melléklet III. pontja.

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 35. pontja.

3. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

3. §  Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2.  § 
(3)  bekezdésében az  „az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot” szövegrész helyébe 
az  „a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs 
Telefonszolgálatot” szöveg lép.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a) 20.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet (a  továbbiakban: Intézet)” 

szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztériumot (a továbbiakban: minisztériumot)” szöveg,
b) 36. § (2) bekezdésében az „az Intézetnek” szövegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg,
c) 37. § (1) bekezdésében az „egységét” szövegrész helyébe az „egységét, a minisztériumot” szöveg,
d) 37.  § (2)  bekezdésében, valamint 37.  § (4)  bekezdésében az  „az Intézet” szövegrész helyébe  

az „a minisztérium” szöveg,
e) 44. § (3) bekezdésében az „az Intézetet” szövegrész helyébe az „a minisztériumot” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a) 43. § (2) bekezdésében a „miniszter által vezetett” szöveg,
b) 44. § (2) bekezdésében az „ , az Intézetnek” szöveg.

5. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek 
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és 
működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe 

a „szolgáltatást engedélyező szerv” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek” szövegrész helyébe 

a „szolgáltatást engedélyező szervnek” szöveg,
c) 7. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 3. mellékletének B) és C) pontjában a „terhességét” szövegrészek 

helyébe a „várandósságát” szöveg
lép.
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6. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 50.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. – közreműködői szolgáltatások nyújtásával, a  család- és 
idősügyi, illetve nőpolitikai döntések megalapozása és azok hatásainak vizsgálata érdekében végzett tudományos 
kutatási tevékenységgel, képzések és továbbképzések szervezésével, szakmai kiadványok kiadásával, valamint 
az  ezekhez kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok ellátásával – részt vesz a  miniszter (2)  bekezdés a), b), valamint 
d)–f ) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában.”

7. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló  
116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) 
Korm.  rendelet 12.  §-ának a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint 
a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló a  257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
15/A.  § (2)  bekezdését megállapító rendelkezése a „ , valamint az  Intézetben foglalkoztatott” szövegrész helyett 
a „foglalkoztatott” szöveggel lép hatályba.

8. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2016. december 2-án hatályát veszti.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 245/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, 
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259.  § (1)  bekezdés 3.  pont d)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.)  
Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  tartós külszolgálatról és az  ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet II. fejezetének hatálya – az  (1a) bekezdésben meghatározott eltéréssel – Magyarország diplomáciai 
és konzuli képviseleteire, a  nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, valamint más állami 
képviseleteire (a  továbbiakban együtt: külképviselet) és az  oda kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati 
ügykezelőkre terjed ki.”

 (2) Az R1. 1 §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 3. § 12. pontja, a 7. §, a 7/A. §, a 10. § (7) bekezdésében az ellátmányszorzó megállapítására vonatkozó rész, 
a 11. § (3) bekezdése, a 23–24. §, a 25. § (1)–(4) bekezdése, a 27. §, a 28. §, a 34–38. §, a 42. § és az 1. melléklet hatálya 
kiterjed Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a  továbbiakban: Állandó Képviselet) és az oda 
kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre.
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(1b) A 39. § hatálya az Állandó Képviseletre és az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre 
a  tartós külszolgálat időtartama alatt az  állomáshelyen való egészségügyi ellátás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló KKM rendelet hatálybalépésének időpontjáig terjed ki.”

2. §  Az R1. 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § Az  Állandó Képviselet tekintetében a  3.  § 12.  pontja alkalmazásában kihelyezetten, a  7.  § alkalmazásában 
kihelyező vezetőn, a  11.  § és a  24.  § alkalmazásában diplomatán, szakdiplomatán, a  23–24.  §, a  25.  §  
(1)–(4)  bekezdése, valamint a  27–28.  § alkalmazásában kihelyezetten, kihelyező vezetőn, kihelyező szerven, 
kihelyezésen, illetve állomáshelyen, a  34–38.  § alkalmazásában kihelyezetten, állomáshelyen, kihelyezésen, 
kihelyező szerven, kihelyező vezetőn, a  42.  § alkalmazásában kihelyezetten, illetve állomáshelyen 
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) fogalmait kell 
érteni. A 3. § 12. pontja, a 7. §, a 23–24. §, a 27–28. §, valamint a 35. § alkalmazásában külszolgálaton a Kktv. szerinti 
tartós külszolgálat fogalmát kell érteni.”

3. §  Az R1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kihelyező vezető (1)  bekezdés szerinti egyetértése alapján a  kihelyezésre kerülő személyt a  külügyi-
diplomáciai felkészülés, valamint a külszolgálat idejére – a Kttv. szerinti határozott idejű áthelyezéssel – a kihelyező 
szerv állományába kell helyezni.”

4. §  Az R1. a következő 53. §-sal egészül ki:
„53.  § (1) 2017. július 31-ig az  Állandó Képviseletre kihelyezettek tekintetében a  25.  § (2)  bekezdésének 
alkalmazásában kihelyezést visszavonó okiraton a  kihelyezés megszűnésére, megszüntetésére, illetve az  azonnali 
hatályú hazarendelésre vonatkozó okiratot kell érteni.
(2) 2017. július 31-ig az Állandó Képviseletre kihelyezettek tekintetében
a) a  Kktv. 20.  § (6)  bekezdésének utolsó mondata alkalmazásában a  munkakör megváltoztatása előtti 
devizailletmény helyett, a munkakör megváltoztatása előtti illetményt kell figyelembe venni a lemondási időre járó 
illetmény összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározása szempontjából,
b) a  Kktv. 22.  § (2)  bekezdésének c)–e)  pontjában foglaltak helyett a  kihelyező okiratnak a  kihelyezett 
alapellátmányának a  kihelyezés időpontjában érvényes pénznemét, összegét, az  arra utaló jogszabályhelyet, 
ellátmánya szorzószámát, az  ellátmánypótlékokra való jogosultságát és mértékét, ellátmánypótlékára jogosító 
személyek nevét, családi jogállását, a gyermekek születési idejét kell tartalmaznia,
c) a  Kktv. 22.  § (7)  bekezdés b)  pontjában foglaltak helyett akkor nem szükséges a  kihelyezett beleegyezése 
a  kinevezés módosításához, ha a  kihelyezett a  3.  § 12.  pontja szerinti személy után ellátmánypótlékra válik 
jogosulttá, vagy a kihelyezett ellátmányának szorzószáma módosul,
d) a Kktv. 27. § (3) bekezdésnek alkalmazásában a kihelyezett részére helyettesítési díjként legfeljebb a kihelyezett 
illetményének 40%-a jár,
e) a  Kktv. 33.  § (2) és (4) alkalmazásában a  kihelyezettet a  keresőképtelenséggel járó betegség időtartamára 
legfeljebb 90 napig, állomáshelyén a havi devizailletmény 60%-a és belföldön a havi devizailletmény 30%-a helyett, 
állomáshelyén a  havi ellátmánya 80%-a, belföldön a  havi ellátmánya 30%-a illeti meg, a  90. napot meghaladó  
– további legfeljebb 90 nap – időtartamra a kihelyezett a havi ellátmánya 30%-ára jogosult. A kihelyezettet beteg 
gyermekének ápolására miatti keresőképtelenségének időtartamára – legfeljebb 90 napig – állomáshelyén a  havi 
ellátmánya, belföldön a havi ellátmánya 30%-a illeti meg.”

5. §  Hatályát veszti az R1.
a) 3.  § 3.  pontjában az „ , illetve Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a  továbbiakban: 

Állandó Képviselet) kihelyezésre kerülő diplomaták és szakdiplomaták esetében az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész;

b) 3. § 3a. pontjában az „ , illetve az Állandó Képviselet diplomatái és szakdiplomatái esetében az európai uniós 
ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész;

c) 3. § 5. pontjában az „ , illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész;
d) 3. § 11. pontjában az „ , illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész;
e) 4. § (1a) bekezdése;
f ) 4.  § (2)  bekezdésében az „Az Állandó Képviselet tekintetében a  Képviselet-vezető COREPER II. nagykövet 

hiányában, távollétében, illetve akadályoztatása esetén a  COREPER I. nagykövet jár el. Utóbbi hiányában, 
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távollétében, illetve akadályoztatása esetén pedig az Állandó Képviselet Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalát 
nagyköveti rangban vezető diplomatája jár el.” szövegrész;

g) 8. § (1) bekezdésében az „ , illetve az Állandó Képviselet esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter” szövegrész;

h) 10. § (1) bekezdés b) pontja;
i) 10. § (3)–(5) bekezdése;
j) 10.  § (7)  bekezdésében az  „Az Állandó Képviseletre kihelyezésre kerülő szakdiplomata esetében 

a  szakdiplomata rangjának meghatározását megelőzően az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 
miniszter a külpolitikáért felelős miniszterrel egyeztet.” szövegrész;

k) 13. § (2) bekezdése;
l) 14. § (1) bekezdésben az „ , illetve – az Állandó Képviselet esetében – az európai uniós ügyek koordinációjáért 

felelős miniszter” szövegrész;
m) 15. § (2) bekezdése.

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

6. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 11/A.  § 
(2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és 
az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek keretében)
„h) ellátja a  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a  továbbiakban: Állandó Képviselet) 
irányítását, kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat,”

7. §  Hatályát veszti az R2.
a) 11/A. § (2) bekezdés j) pontja,
b) 89. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja,
c) 89. § (2) bekezdés k) pontja.

3. Záró rendelkezések

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

9. § (1) A  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a  továbbiakban: Állandó Képviselet) funkcionális 
működtetésével kapcsolatos, az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterhez kerülő feladatok 
átvételéről, a  jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az  ehhez kapcsolódó létszám- és 
forrásátcsoportosításokról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások 
tekintetében a Miniszterelnökségnek és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak költségvetési megállapodást kell 
kötni.

 (2) Ha a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 60.  § (2)  bekezdése szerinti 
költségvetési megállapodás megkötésének időpontja e  rendelet hatálybalépésénél későbbi, e  rendelet 
hatálybalépésétől a költségvetési megállapodás megkötésének időpontjáig terjedő időszakban:
a) az  Állandó Képviseletre nem diplomataként, nem szakdiplomataként kihelyezett személy külszolgálatának 

megszüntetéséhez az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges,
b) a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és az  Állandó Képviselet – az  Állandó Képviselet működésével 

összefüggő – kötelezettséget az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter engedélyével 
vállalhat.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés c), g)–i), k), l), n)–q), t), u) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában
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 módosítása

1. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
a) 4.  § (1)–(3)  bekezdésében az  „a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének 

(Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „a 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet”,

b) 29.  § b)  pontjában az „a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni 
határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek” szövegrész helyébe az  „a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről 
(Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek”

szöveg lép.

2. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló  
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § Ez  a  rendelet a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

3. §  Az R1. 4. § (4) bekezdésében az „A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni 
határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben (Közösségi Kódex)” szövegrész helyébe az „A 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletben” 
szöveg lép.

3. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5.  § (5)  bekezdése a  következő 
60–61. ponttal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)
„60. a  139/2014/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése alapján előírt mentesség megadásáról határozatot 
hoz, és erről tájékoztatja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget és a közlekedésért felelős minisztert, valamint 
az 5. cikk (2) bekezdésnek megfelelően jár el,
61. a  139/2014/EU bizottsági rendelet 10.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjának megfelelően a  vadon élő állatok és 
a légijárművek közötti ütközésekre vonatkozó nemzeti nyilvántartási és bejelentési eljárást dolgoz ki és működtet.”
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4. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Hatályát veszti az R2. 4. § d) pontja.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 5. §, a 6. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

8. §  Ez a rendelet
a) a  repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU 
bizottsági rendelet,

b) a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó 
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 
2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

Az R2. 4. mellékletében foglalt táblázata a következő M–M7 sorral egészül ki:

(Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások
A bírság összege 

forintban

A bírság fizetésére 

kötelezett)

„M A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre 
vonatkozó rendelkezések

M1 Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék 
kereskedelmi forgalmazása

  300 000 forgalmazó

M2 Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása   300 000 forgalmazó

M3 Menetíró szerelőműhely engedély nélküli 
működtetése

1 000 000 menetíró 
szerelőműhely 
üzemeltetője

M4 Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli 
végzése

  300 000 a tevékenységet 
végző személy

M5 Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési 
hatóság részére történő bejelentés nélkül

  300 000 a menetíró 
szerelőműhely 
üzemeltetője
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M6 Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné 
vált tachográf-kártya bejelentési kötelezettségének 
elmulasztása

  300 000 a tevékenységet 
végző személy

M7 Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy 
menetíró készülékbe történő beépítése

  300 000 a menetíró 
szerelőműhely 
üzemeltetője”

A Kormány 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában,
a 25.  § (1)  bekezdés 4. és 18.  pontja, valamint a  26.  § (1)  bekezdés 20. és 21.  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15c. pontjában,
a 25. § (1) bekezdés 39–41. pontja, valamint a 26. § (1) bekezdés 22., 24. és 25. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés 
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendeletet kell alkalmazni a 2014–2020 programozási időszakban)
„h) a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapból”
(származó források terhére történő kötelezettségek vállalására, a  programok tervezésére, végrehajtására, nyomon 
követésére, továbbá a  teljesítés ellenőrzésére, a  felhasználásban, a  lebonyolításban és az  ellenőrzésben részt vevő 
szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre.)

2. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. alapok alapja: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 27. pontjában meghatározott alap,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„15. kiadásigazoló nyilatkozat: a  908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 22.  cikke szerint összeállított 
nyilatkozat,”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„18. kifizető ügynökség: az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: KAP rendelet) 
7. cikke szerinti szervezet,”

 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. közbenső szervezet: az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66.  cikk (2)  bekezdésével 
összhangban kijelölt szervezet,”

 (5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„45. próbaidő: a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikk (5) bekezdésében meghatározott idő,”

 (6) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 64. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„64. transznacionális együttműködés: az  1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikkében 
meghatározott együttműködési forma,”
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 (7) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1a) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az EMVA és ETHA végrehajtása során e rendelet alkalmazásában)
„5. terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások: a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikk 
(1) bekezdés 14., illetve 21. pontjában meghatározott intézkedések,”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  irányító hatóság az  integrált területi programok (ITP) és a  területi szereplők adatszolgáltatása alapján 
elkészített éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatát minden év június 30-ig megküldi az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter részére.”

4. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/D. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg egymilliárd forintnál csak a következő esetekben lehet kevesebb:]
„d) területi kiválasztási eljárásrend alkalmazása esetén, ha az  európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter előzetesen hozzájárult.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Globális támogatással érintett felhívás esetén az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell 
mutatni az (1) bekezdésben meghatározottakat, és a globális támogatás
a) vonatkozásában igénybe venni tervezett közvetítő szervezet nevét, valamint
b) közvetítéséért a közvetítő szervezetnek fizetendő díjat és annak forrását.”

5. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt projekt felhívásának célja kizárólagosan előkészítés csak akkor lehet, ha
a) az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor,
b) megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett, vagy
c) ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.”

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Standard és egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén – ha kötelezően alkalmazandó uniós jogi aktus 
másként nem rendelkezik – a  benyújtás végső határidejét úgy kell meghatározni, hogy az  a  támogatási kérelmek 
benyújtására a  felhívásban meghatározott, a  benyújtás első lehetséges napját követő huszonnegyedik hónapra 
essen. Ezen időszakon belül az irányító hatóság egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén értékelési szakaszokat 
határozhat – standard eljárásrend esetén határoz – meg. Az  értékelési határnap és a  következő értékelési szakasz 
első napja között legfeljebb hét napos szünet határozható meg. Ez a rendelkezés nem zárja ki az 53. §-ban foglaltak 
alkalmazását.”

7. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § (1) Az irányító hatóság a felhívást – ide nem értve a kiemelt projektre vonatkozó felhívást – tíznapos határidő 
biztosításával társadalmi egyeztetésre bocsátja a www.szechenyi2020.hu honlapon.
(2) A  társadalmi egyeztetés során véglegesített felhívást az  irányító hatóság legalább harminc nappal az  éves 
fejlesztési keretben meghatározott meghirdetési időpont előtt elektronikus formában megküldi véleményezés 
céljából az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.
(3) Az elektronikus megküldést követően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik 
a felhívás tárgya szerint érintett társadalmi és szakmai szervezetek véleményének kikéréséről.
(4) Pénzügyi eszköz esetén az (1)–(3) bekezdést az ahhoz kapcsolódó termék dokumentációra is alkalmazni kell.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  módosított felhívás közzététele során biztosítani kell, hogy az  adott felhívás korábban közzétett 
dokumentumai – közzétételük időpontjával együtt – elérhetőek legyenek a www.szechenyi2020.hu oldalon.”

9. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a  benyújtási lehetőség felfüggesztése csak a  felhívásban rögzített 
szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.”
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10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 58. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  támogatást igénylő a  támogatási kérelmét a  támogatási döntés meghozataláig elektronikusan  
– az  elektronikus alkalmazások használatának szabályai szerint – visszavonhatja. A  támogatási kérelem 
visszavonását az  irányító hatóság tudomásul veszi, és erről értesíti a  támogatást igénylőt. A  visszavonás 
tudomásulvételével szemben a támogatást igénylő nem élhet kifogással.
(8) EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén a  (7)  bekezdést a  809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

11. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  irányító hatóság a  támogatási kérelem beérkezését követően, a  felhívásban szereplő jogosultsági 
szempontok szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján elvégzi a  támogatási kérelem jogosultsági 
ellenőrzését. A  mikro-, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló, standard kiválasztási eljárásrenddel 
érintett felhívásokra, valamint a helyi vagy területi önkormányzatok számára is nyitva álló, standard vagy az 57/A. § 
(2) és (3)  bekezdése szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek 
esetén a  jogosultsági ellenőrzés kizárólag a  közigazgatási adatbázisokban, az  irányító hatóság által létrehozott 
nyilvántartásokban rendelkezésre álló vagy közhiteles nyilvántartásokból elérhető adatok ellenőrzésére, az  Áht. 
50.  § (1)  bekezdése szerinti feltételeknek való megfelelésre, valamint a  támogatási kérelemhez csatolandó 
mellékletek teljeskörűségének vizsgálatára irányulhat. EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén kivételt képezhet 
az olyan jogosultsági feltétel ellenőrzése, amely a programban meghatározásra került és ellenőrzésére – adatbázis 
és nyilvántartás hiányában – a támogatást igénylő által benyújtott dokumentumok alapján van lehetőség.”

12. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § A támogatási döntés előkészítése során figyelembe kell venni – ha rendelkezésre áll – az adott támogatási 
kérelemmel összefüggő, a  XVI. Fejezet alapján lefolytatott ellenőrzés eredményét annak érdekében, hogy el nem 
számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.”

13. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség fennállása mellett nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha]
„e) a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időpontot megelőzően történik 
meg.”

14. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb)
„d) – az a)–c) ponttól eltérően – 50%-a EMVA forrásból származó támogatás esetén.”

15. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szállító – választása szerint –
a) biztosítékot nyújt a  (2)  bekezdés szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az  igényelt szállítói 
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az  irányító hatóság javára a  Kbt. 134.  § 
(6) bekezdése vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, vagy
b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben az 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a  szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 
50%-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.”

16. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„44. A szállítói előleg további szabályai közszféra szervezet kedvezményezettek esetén”

17. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kedvezményezett az  első kifizetési igénylés benyújtásakor adott nyilatkozata alapján a  projektmegvalósítás 
időszakában a  megítélt támogatás 90%-áig a  kifizetési igénylésben szereplő elszámolni kívánt költségeket teljes 
egészében – szállítói finanszírozás esetén az  önerő teljesítése nélkül – lehívhatja (halasztott önerő). A  megítélt 
támogatási összeg 90%-ának kifizetését követően fennmaradó támogatást a  záró kifizetési igénylés keretében 
a  felmerült összes költség elszámolásra történő benyújtásával együtt igényelheti. Az  irányító hatóság egyedi 
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engedélye alapján időközi kifizetési igénylés keretében is igényelhető a fennmaradó támogatás. Pénzügyi eszközzel 
kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén halasztott önerő nem vehető igénybe.”

18. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (1b) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A pénzügyi eszközök esetén az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek címzett kifogást 
nyújthat be a pénzügyi eszközt igénylő vagy a végső kedvezményezett az irányító hatóság döntése ellen az irányító 
hatóságnál, az  alapok alapját végrehajtó szervezet döntése ellen az  alapok alapját végrehajtó szervezetnél, vagy  
– pénzügyi közvetítő bevonása esetén – a pénzügyi közvetítő döntése ellen a pénzügyi közvetítőnél.”

19. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 153. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  irányító hatóság, a  közreműködő szervezet, a  kifizető ügynökség, az  alapok alapját végrehajtó szervezet 
vagy a  pénzügyi közvetítő a  döntése ellen benyújtott kifogást, az  abban foglaltakkal kapcsolatos írásbeli szakmai 
álláspontját és az  ügyben keletkezett dokumentációt a  kifogás beérkezésétől számított tizenöt napon belül  
– a közreműködő szervezet az  irányító hatóság útján, a pénzügyi közvetítő az alapok alapját végrehajtó szervezet 
útján – megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek elbírálásra.
(3a) Ha az irányító hatóság, a közreműködő szervezet, a kifizető ügynökség, az alapok alapját végrehajtó szervezet 
vagy a  pénzügyi közvetítő a  (3)  bekezdésben meghatározott határidőn belül megállapítja, hogy a  kifogással 
támadott döntés jogszabálysértő, a  döntést felülvizsgálja. Ennek során a  kifogásban foglaltaknak részben vagy 
egészben helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról. Az e bekezdés alapján hozott döntésről 
haladéktalanul értesíteni kell a  támogatást igénylőt, a  pénzügyi közvetítőt, a  kedvezményezettet, a  pénzügyi 
eszközt igénylőt vagy a végső kedvezményezettet, továbbá ha a döntést az irányító hatóság hozta, a közreműködő 
szervezetet is. Az e bekezdés alapján hozott döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az ellen, amely 
ellen a kifogást benyújtották.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 153. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (3a) bekezdés vagy a (4) bekezdés a) pontja alapján hozott döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül 
a 74/B. § (2) és (3) bekezdése alapján hozott döntést felül kell vizsgálni.
(4b) A (4) bekezdés a) pontja szerinti döntés végrehajtása során az  ismételt döntéshozatalra a kifogással támadott 
döntés meghozatalára vonatkozó eredeti határidő vonatkozik.”

20. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 154. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kifogás 153. § (3) bekezdése szerinti felterjesztéséig az irányító hatóság, a kifizető ügynökség, a közreműködő 
szervezet, az  alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a  pénzügyi közvetítő, a  felterjesztést követően az  európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter a  kifogás elbírálására irányuló eljárást megszünteti, ha a  kifogást 
elbíráló döntés meghozataláig
a) a kifogást annak benyújtója erre irányuló írásbeli nyilatkozatával visszavonta,
b) a forráshiány miatt elutasított támogatási kérelem alapján a támogatást igénylő támogatásban részesült,
c) a kifogással támadott döntést hatályon kívül helyezték,
d) a támogatási jogviszony nem a kifogással érintett döntés következtében szűnt meg,
e) a  támogatást igénylő a  kifogással érintett támogatási kérelmet ismételten benyújtotta, a  pénzügyi eszköz 
végrehajtására jelentkező szervezet a  kifogással érintett, a  pénzügyi eszköz végrehajtására történő jelentkezést 
ismételten benyújtotta, vagy a pénzügyi eszközt igénylő az igénylését ismételten benyújtotta,
f ) a  támogatást igénylő a  kifogással érintett támogatási kérelemre vonatkozó támogatási szerződést megkötötte 
vagy nyilatkozott a támogatói okirat elfogadásáról, a pénzügyi közvetítő a finanszírozási megállapodást megkötötte, 
vagy a pénzügyi eszközt igénylő a szerződést megkötötte,
g) a  kedvezményezett, a  pénzügyi közvetítő vagy a  végső kedvezményezett a  kifogással érintett döntés alapjául 
szolgáló eljárási cselekményt megismételte,
h) a  kedvezményezett, a  pénzügyi közvetítő vagy a  végső kedvezményezett a  kifogással támadott döntésben 
meghatározott visszafizetési kötelezettségének eleget tett, vagy
i) a kifogás benyújtója jogutód nélkül megszűnt.”

21. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (5) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság vagy a  kifizető ügynökség vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg 
szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)
„k) a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén
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ka) a  vissza nem térítendő támogatás szabálytalanságát az  irányító hatóság végleges, e  rendelet szerinti 
jogorvoslattal már nem támadható döntéssel megállapította, akkor a pénzügyi eszköz végső kedvezményezettjével 
szemben,
kb) a  pénzügyi eszköz szabálytalanságát az  alapok alapját végrehajtó szervezet végleges, e  rendelet szerinti 
jogorvoslattal már nem támadható döntéssel megállapította, akkor a  vissza nem térítendő támogatás 
kedvezményezettjével szemben.”

22. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 201/I–201/K. §-sal egészül ki:
„201/I.  § Az  egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 347/2015. (XI. 20.) Korm. 
rendelettel [a továbbiakban: 347/2015. (XI. 20.) Korm. rendelet] megállapított 119. § (1) és (2) bekezdését, valamint 
az 1. melléklet 133.1., 134.2–134.5. és 252.1. pontját a 347/2015. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett
aa) támogatási jogviszonyokra, és
ab) szállítóval létesített szerződéses jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és
ba) a 347/2015. (XI. 20.) Korm. rendelet, továbbá
bb) a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 247/2016. (VIII. 17.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet]
hatálybalépéskor is folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is alkalmazni kell.
201/J. § (1) A 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket – a (2) és (3) bekezdésben foglalt 
kivétellel – a 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.
(2) A 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelettel megállapított
a) 118/A.  § (2a)  bekezdését és az  1.  melléklet 134.4.  pontját csak a  247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően
aa) megindított közbeszerzési eljárásokra,
ab) igényelt szállítói előlegekre,
b) 118/A.  § (5a)  bekezdését csak a  247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet hatálybalépését követően igényelt szállítói 
előlegekre
kell alkalmazni.
(3) A  247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelettel megállapított 5.  melléklet 2.4.1.9.  pontját csak a  247/2016. (VIII. 17.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.
(4) A  247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezések alapján szükségessé váló felhívás-
módosításokról az  irányító hatóságoknak közlemény formájában kell gondoskodniuk a  247/2016. (VIII. 17.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követő tíz napon belül.
201/K.  § Az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapot (a  továbbiakban: EMGA) és az  EMVA-t érintő tanúsító szervi 
(igazoló szervi) feladatok és zárási feladatok, az  EMVA-t és EMGA-t érintő illetékes hatósági feladatok kapcsán 
nyújtott közreműködői szolgáltatás, és a  Halászati Operatív Program vonatkozásában ellátott ellenőrző szervi 
feladatok ellátására irányuló szerződés tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
jogutódja az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium.”

23. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 202. §-a a következő 8a. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„8a. az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra, a  Kohéziós Alapra, az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra és a  Kohéziós Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 202. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„10a. az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kifizető ügynökségek és más szervek, 
a pénzgazdálkodás, a  számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről 
szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

24. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet,
c) 5. melléklete a 3. melléklet,
d) 6. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

25. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1. 1. § (3) bekezdésében a „45–72. §-t,” szövegrész helyébe a „45–47. §-t, a 49–72. §-t,” szöveg,
 2. 3. § (1) bekezdés 35. pontjában a „konstrukciók” szövegrész helyébe a „termékek” szöveg,
 3. 12. § (1) bekezdésében az „alapok alapját végrehajtó szervezet döntése” szövegrész helyébe az „alapok alapját 

végrehajtó szervezet, valamint a pénzügyi közvetítő döntése” szöveg,
 4. 26. § (3) bekezdés f ) és g) pontjában, 58. § (3) bekezdés a) pontjában, 79. § (2b) bekezdés a) pontjában, és 

113/A. § (4) bekezdésében a „bizottsági” szövegrész helyébe a „bizottsági végrehajtási” szöveg,
 5. 28.  § (1)  bekezdésében az  „az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kifizető 

ügynökségek és más szervek, a  pénzgazdálkodás, a  számlaelszámolás, a  biztosítékok és az  euró 
használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottság rendelet 
(a  továbbiakban: 907/2014/EU bizottság rendelet) 1.  mellékletének” szövegrész helyébe az „a 907/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. melléklet” szöveg,

 6. 44/B.  §-ában a  „(3)–(5)  bekezdése nem alkalmazható” szövegrész helyébe a  „(3) és (4)  bekezdése nem 
alkalmazható” szöveg,

 7. 57.  § (4)  bekezdésében az  „Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a  „Beruházás a  növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az  1080/2006/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a  továbbiakban: 1301/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet)” szövegrész helyébe az  „1301/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

 8. 57/B.  § (6)  bekezdésében az  „Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási 
szabályainak az  integrált igazgatási és kontrollrendszer, a  vidékfejlesztési intézkedések és a  kölcsönös 
megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet (a  továbbiakban: 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet)” szövegrész helyébe 
az „A 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,

 9. 57/J. §-ában és 61. § (5) bekezdésében az „iránytó” szövegrész helyébe az „irányító” szöveg,
10. 60.  § (6)  bekezdésében az „úton” szövegrész helyébe az „úton vagy kiemelt projekt esetén személyesen” 

szöveg,
11. 26. alcím címében az „értékelése” szövegrész helyébe az „értékelése, döntéshozatal” szöveg,
12. 63. § (1) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „három, legfeljebb tizenöt” szöveg,
13. 70/A.  § (1)  bekezdésében a  „középvállalkozások” szövegrész helyébe a  „középvállalkozások – beleértve 

az EMVA-ból nyújtott egyes támogatások esetén a természetes személyeket és a mezőgazdasági termelőnek 
minősülő nagyvállalkozás méretű vállalkozásokat –” szöveg, a „kiválasztott két értékelő végzi” szövegrész 
helyébe az  „az adott támogatási kérelem értékeléséhez szükséges szaktudással rendelkező értékelők 
végezhetik” szöveg,

14. 70/A. § (2) bekezdésében a „végzi” szövegrész helyébe a „végzi, egyebekben az értékelő feladatellátása során 
nem utasítható” szöveg,

15. 70/A.  § (3)  bekezdésében az  „értékelések” szövegrész helyébe az  „értékelők által elkészített értékelések” 
szöveg,

16. 70/B.  § (2)  bekezdésében az „a döntés-előkészítő bizottság” szövegrész helyébe az „az (1)  bekezdés szerinti 
döntés-előkészítő bizottság” szöveg,
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17. 73.  § a)  pontjában az  „az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló,  
2014. március 3-i 480/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 480/2014/EU bizottsági rendelet)” 
szövegrész helyébe az „a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,

18. 74.  § (1)  bekezdésében, 84.  § (4)  bekezdésében és 113/A.  § (5)  bekezdésében a  „bizottsági” szövegrész 
helyébe a „felhatalmazáson alapuló bizottsági” szöveg,

19. 74/B. § (3) bekezdésében a „húsz” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
20. 77. § (1) bekezdés c) pontjában az „és nyilatkozatokat” szövegrész helyébe a „vagy nyilatkozatokat” szöveg,
21. 84. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontjában a „vagyontárgyának” szövegrész helyébe a „vagyonának” szöveg,
22. 99. § (1) bekezdésében az „(1)–(2)” szövegrész helyébe az „(1) és (2)” szöveg, a „kezdeményezi a  támogatást 

igénylő, illetve a kedvezményezett” szövegrész helyébe a „kezdeményezi a kedvezményezett” szöveg,
23. 99. § (3) bekezdésében és 100. § (5) bekezdésében a „kezdeményez” szövegrész helyébe a „kezdeményezhet” 

szöveg,
24. 100. § (3) bekezdésében és 109. § (1) bekezdésében a „támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett ellen” 

szövegrész helyébe a „kedvezményezett ellen” szöveg,
25. 115. § (7) bekezdésében az „és a támogatási” szövegrész helyébe a „vagy a támogatási” szöveg,
26. 116.  § (2)  bekezdés c)  pont nyitó szövegrészében a „köztestület” szövegrész helyébe a „köztestület vagy 

közalapítvány” szöveg,
27. 117. § (7) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „12” szöveg,
28. 119. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „igénylésének” szövegrész helyébe az „igénybevételének” szöveg,
29. 129.  § (5)  bekezdésében a „kivéve,” szövegrész helyébe a „kivéve a  2007–2013 programozási időszakban 

elindított és részben vagy egészben a  2014–2020 programozási időszak forrásaiból megvalósuló projektek 
esetén, vagy” szöveg,

30. 131. § (2) bekezdésében a „középárfolyamon” szövegrész helyébe a „hivatalos árfolyamon” szöveg,
31. 131.  § (3)  bekezdésében az „érvényes hivatalos MNB középárfolyamon” szövegrész helyébe az „érvényes, 

az MNB által közzétett hivatalos árfolyamon” szöveg,
32. 152. § (6) bekezdésében az „eszközök esetében” szövegrész helyébe a „közvetítők kiválasztásához kapcsolódó 

kifogás esetén” szöveg,
33. 153.  § (2)  bekezdésében a  „keresztül” szövegrész helyébe a  „keresztül, illetve pénzügyi eszközök esetén 

írásban” szöveg,
34. 154. § (2) bekezdésében a „kérelmet” szövegrész helyébe a „kérelmet vagy a pénzügyi eszköz igénybevételére 

vonatkozó kérelmet” szöveg, a  „kérelem” szövegrész helyébe a  „kérelem vagy a  pénzügyi eszköz 
igénybevételére vonatkozó kérelem” szöveg,

35. 155.  § (2)  bekezdésében a  „megállapodásban” szövegrész helyébe a  „megállapodásban vagy a  végső 
kedvezményezettel kötött szerződésben” szöveg, a „felhívás szerinti” szövegrész helyébe a „felhívás, valamint 
a termék dokumentáció szerinti” szöveg,

36. 159.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „irányító hatóság” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság, 
az alapok alapját végrehajtó szervezet” szöveg,

37. 160. § (4) bekezdésében a „kezdeményezi” szövegrész helyébe a „kezdeményezheti” szöveg,
38. 184.  § (4)  bekezdésében a „tagja által vezetett minisztériumok belső ellenőrzési feladatot ellátó szervezeti 

egységeinek” szövegrész helyébe a „tagjai által vezetett minisztériumok” szöveg,
39. 185.  § (2)  bekezdésében a  „tagja” szövegrész helyébe a  „tagjai” szöveg, az  „ellenőrzési stratégiájukat” 

szövegrész helyébe a „belső ellenőrzési stratégiájukat” szöveg,
40. a 185. § (3) bekezdésében a „belső ellenőrzési egységek” szövegrész helyébe a „szervezetek” szöveg, és
41. 185.  § (4)  bekezdésében a „belső ellenőrzési egységeknek az” szövegrész helyébe a „szervezetek” szöveg, 

a „minisztériumnak a” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg
lép.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
 1. 24.  pontjában a „döntéshozatal” szövegrész helyébe a „döntés-előkészítés” szöveg, a „bocsátani” szövegrész 

helyébe a „bocsátani, és a jegyzőkönyv tartalmát a döntés-előkészítés során figyelembe kell venni” szöveg,
 2. 28.1.  pont a)  alpontjában a „felhívás” szövegrész helyébe a „szükséges szaktudással rendelkező értékelők 

kiválasztása által a felhívás” szöveg,
 3. 48.3. pontjában a „dönt” szövegrész helyébe az „állást foglal” szöveg,
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 4. 53/A. pont f ) alpontjában az „alapok alapját végrehajtó szervezet által meghatározott logót és márkanevet” 
szövegrész helyébe az  „európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által előírt arculati és 
kommunikációs elemeket” szöveg,

 5. 74.3. pont a) alpontjában a „pályázhatott” szövegrész helyébe a „benyújthatott támogatási kérelmet” szöveg,
 6. 74.3. pont b) alpontjában a „pályázhatott” szövegrész helyébe a „nyújthatott be támogatási kérelmet” szöveg,
 7. 74/B.  pontjában a „bizottsági rendelet” szövegrész helyébe a „felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” 

szöveg,
 8. 92.1.  pontjában az  „összköltsége eléri” szövegrész helyébe a  „teljes elszámolható költsége meghaladja” 

szöveg,
 9. 118. pontjában a „szállító” szövegrész helyébe a „kedvezményezett” szöveg,
10. „A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg különös szabályai közszféra szervezet kedvezményezettek 

esetében” alcím címében az „esetében” szövegrész helyébe az „esetén, és a biztosíték” szöveg,
11. 127.  pontjában a  „szállítónak” szövegrész helyébe a  „kedvezményezettnek” szöveg, a  „bekezdéseire” 

szövegrész helyébe a „bekezdésére” szöveg,
12. 129.2. pontjában a „119. § (2)” szövegrész helyébe a „118/A. § (2a)” szöveg,
13. 130.2.  pontjában az  „E rendelet 119.  § (2)  bekezdése §-a értelmében a  szállító által nyújtott biztosíték” 

szövegrész helyébe az „A 118/A. § (2a) bekezdése alapján a szállító által nyújtott biztosíték okiratának” szöveg,
14. 134.1.  pont d)  alpontjában az „50%-os teljesítésnél nem kezdi” szövegrész helyébe az „a szállítói szerződés 

szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-ának teljesítését követően nem kezdik” szöveg,
15. 134.2. pontjában a „felróható” szövegrész helyébe a „szándékos magatartására vezethető vissza” szöveg,
16. „Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét követően megindított 

közbeszerzési eljárások, az azok alapján megkötött szerződések, valamint az Étv. hatálya alá tartozó építési 
beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok” alcím címében a „követően” szövegrész 
helyébe a „megelőzően” szöveg,

17. 146.6.  pontjában az  „egy elszámoló bizonylat két tételeként” szövegrész helyébe a  „külön elszámoló 
bizonylatokként” szöveg,

18. 200. pont a) alpontjában az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) és (1b)” szöveg,
19. 203.1. pontjában a „hatáskörrel rendelkező” szövegrész helyébe a „kifogásnak az elbírálására jogosult” szöveg, 

a „beérkezése napján” szövegrész helyébe a „beérkezését követő napon” szöveg,
20. 205.5. pontjában a „vagy az alapok alapját végrehajtó szervezet” szövegrész helyébe az „ , az alapok alapját 

végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő” szöveg,
21. 229.1a.  pont a)  alpontjában, 229.1b.  pont a)  alpontjában, 229.1c.  pontjában és 229.1d.  pontjában 

a „bizottsági” szövegrész helyébe a „felhatalmazáson alapuló bizottsági” szöveg,
22. 252.1.  pontjában a „szállítónak felróható és a  szállító a  119.  § (2)” szövegrész helyébe a „szállító szándékos 

magatartására vezethető vissza és a szállító a 118/A. § (2a) bekezdés” szöveg,
23. 318.1.  pontjában az  „az ellenőrzésre” szövegrész helyébe az  „a helyszíni ellenőri tevékenység végzésére” 

szöveg,
24. 334.4. pontjában az „ügyintézés” szövegrész helyébe az „e-ügyintézés” szöveg, és
25. 367.1.  pontjában a „források felhasználásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „fejlesztésekért felelős 

államtitkár” szöveg
lép.

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat F:9 és F:33 mezőjében az „infokommunikációért” 
szövegrész helyébe az „infokommunikációért és fogyasztóvédelemért” szöveg lép.

 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
 1. 1.2.4. pontjában az „a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
 2. 2.3.2.9.  pontjában a  „részletfizetésben vagy határozott időre” szövegrész helyébe az  „időszakonkénti 

elszámolásban, fizetésben vagy meghatározott időszakra” szöveg,
 3. 2.4.1.9.  pontjában a  „javasolt megfelelő” szövegrész helyébe a  „kötelező a  projekt összes elszámolható 

költségének legalább 5%-ával megegyező” szöveg,
 4. 3.4.5.1.10. pontjában a „pályázati kiírás” szövegrész helyébe a „felhívás” szöveg,
 5. 3.5.4.6.  pontjában a  „Munkaviszony” szövegrész helyébe a  „Munkavégzésre irányuló jogviszony” szöveg, 

a „megszűnésére/” szövegrész helyébe a „megszűnésére vagy” szöveg,
 6. 3.8.2.7. pontjában a „munkavállalójával” szövegrész helyébe az „alkalmazottjával” szöveg,
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 7. 5.2.1., 5.2.3.4.1. és 5.2.3.4.2. pontjában a „bizottsági” szövegrész helyébe a „felhatalmazáson alapuló bizottsági” 
szöveg, és

 8. 7.5.  pontjában a „nem alkalmazható.” szövegrész helyébe az „az adott tevékenység vonatkozásában nem 
alkalmazható.” szöveg

lép.
 (5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet

1. III.1.4.1. és III.2.4.1. pontjában a „pályázatban” szövegrész helyébe a „támogatási kérelemben” szöveg,
2. III.11.5.1. pontjában a „pályázatban” szövegrészek helyébe a „támogatási kérelemben” szöveg, és
3. III.12.1.1.2. pontjában a „részt vevők” szövegrész helyébe a „résztvevők és a célcsoport” szöveg
lép.

26. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1. 41/C. § (2) bekezdése,
 2. 41/G. §-ában az „– integrált területi programonként – az integrált területi program megnevezését, valamint” 

szövegrész,
 3. 53.  § (1)  bekezdésében az „A benyújtási lehetőség felfüggesztése az  erről szóló tájékoztató honlapon való 

megjelenését követő harmadik naptól lehetséges.” szövegrész,
 4. 57/A. § (4) bekezdésében a „vagy az általa kijelölt bizottsága” szövegrész,
 5. 57/B. § (1) bekezdésében az „és ETHA” szövegrész,
 6. 64.  § (3)  bekezdésében a  „Ha a  szakpolitikai felelős nem az  európai uniós források felhasználásával 

kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban került 
kijelölésre, a  döntés-előkészítő bizottságot úgy kell összehívni, hogy a  döntés-előkészítő bizottságban 
többségben legyenek a szakpolitikai felelős által delegált, szavazati joggal rendelkező személyek.” szövegrész,

 7. 64. § (4) bekezdése,
 8. 65. § (6) bekezdése,
 9. 70/A. § (1) bekezdésében az „is” szövegrészek,
10. 79. § (1) bekezdés d) pontjában az „ , ütemezését” szövegrész,
11. 86. § (1) bekezdésében az „ütemezése,” szövegrész,
12. 95. § (5) bekezdésében az „a támogatást igénylő, illetve” szövegrész,
13. 99. § (3) bekezdésében a „támogatást igénylő, illetve a” szövegrész,
14. 102. § (2) bekezdésében a „támogatást igénylő, illetve” szövegrész,
15. 115.  § (2)  bekezdésében a  „– szállítói előleg esetén a  felhívásban, illetve támogatási szerződésben 

meghatározott feltételek fennállása esetén a szállító vagy a kedvezményezett –” szövegrész,
16. 115/A. § (3) bekezdése,
17. 115/A. § (4) bekezdésében az „és a tisztázó kérdés megválaszolására” szövegrész,
18. 115/A. § (5) bekezdésében az „ , illetve a tisztázó kérdésre adott választ” szövegrész,
19. 119. § (2)–(5) bekezdése,
20. 182.  § (2)  bekezdésében az  „előrehaladási jelentések mintája, a  nagyprojektekre vonatkozó 

információk benyújtásának formátuma, a  közös cselekvési terv mintája, a  „Beruházás a  növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája, a  vezetői nyilatkozat, az 
auditstratégia, az auditvélemény és az éves kontrolljelentés mintája, a költség-haszon elemzés módszertana, 
valamint az  1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az  európai területi 
együttműködési célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája tekintetében az  1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2015. január 20-i” szövegrész,

21. 182.  § (3)  bekezdésében az  „1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott 
információk Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, 
valamint a  kedvezményezettek és az  irányító hatóságok, az  igazoló hatóságok, az  audithatóságok és 
a közreműködő szervezetek közötti információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2014. szeptember 22-i” szövegrész,

22. 184.  § (3) és (4)  bekezdésében, 185.  § (3) és (4)  bekezdésében valamint 191.  § (2)  bekezdésében 
a „támogatások felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egysége” szövegrész,

23. 184. § (4) bekezdésében az „az” szövegrész,
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24. 185.  § (2)  bekezdésében a  „belső ellenőrzési egységei” és az  „által vezetett minisztérium támogatások 
felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egysége” szövegrész,

25. 185.  § (3)  bekezdésében a „ , valamint a  közreműködő szervezet és az  alapok alapját végrehajtó szervezet 
belső ellenőrzése” szövegrész,

26. 186.  § (2)  bekezdésében a  „támogatások felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egységének” 
szövegrész, és

27. 191. § (3) és (4) bekezdésében a „kijelölt egységének” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet

 1. 8.1. pontjában az „A nyilatkozat tartalmazza a lezárt támogatási kérelem azonosító számát.” szövegrész,
 2. 9.6. pontjában az „és a nyilatkozat beérkezéséről a támogatást igénylőt értesíti” szövegrész,
 3. 32.1.  pontjában a „legalább 3, de legfeljebb tizenöt napos határidő biztosításával a  63.  § (3)  bekezdése 

szerinti szabályok betartásával” szövegrész,
 4. „Az előlegigénylési dokumentáció tisztázása” című alcíme,
 5. 120.4. pontjában az „ , illetve a tisztázó kérdésre adott válasz” szövegrész,
 6. 125.1. pontja,
 7. 125.2. pontja,
 8. 128. pontja,
 9. 129.1. pontja,
10. 130.1. pontja,
11. 130.3. pontjában a „közvetlen” szövegrész,
12. 130.4–130.7. pontja,
13. 131.2. pontja,
14. 132.1. pontja,
15. 133.5. pontja,
16. 134.1. pont nyitó szövegrészében és d) alpontjában a „közvetlen” szövegrész,
17. 134.1. pont a) alpontja,
18. 229.1. pont l) alpontjában az „és 119. § (5)” szövegrész,
19. 319. pont a) alpontjában a „kérelemtámogatási” szövegrész,
20. 327/B.14. pontja,
21. 334.1.  pontjában az  „a központi irattárazásáról szóló szabályzatban megszabott határidőn belül”, és az 

„ , a 336.2. pontban leírtak szerint” szövegrész, és
22. 336.2. pontja.

 (3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat
1. A:1 mezőjében az „Operatív” szövegrész, és
2. E oszlopa.

27. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

 1.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.3. Ha a  támogatást igénylő a  nyilatkozatot nem minősített elektronikus aláírással látta el, a  kinyomtatott és 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot postai úton tértivevénnyel szintén be kell nyújtania az  irányító hatóság részére 
a  támogatási kérelem elektronikus úton történt benyújtásától számított három napon belül. Kiemelt projekt 
esetén a  nyilatkozat benyújtása történhet személyesen is a  felhívásban meghatározott módon. Ahol e  rendelet 
cégszerű aláírásról rendelkezik, az  ugyanazon szervezet részét képező támogató és támogatást igénylő vagy 
kedvezményezett esetén az  irányító hatóság határozhatja meg a  saját kezű, eredeti aláírás hitelességének 
igazolásához szükséges okiratok körét.”
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 2.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 35.1. és 35.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„35.1. Ha az adott támogatási kérelem megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, de 
forráshiány miatt nem támogatható, vagy az  adott területi egységen belül a  felhívás alapján csak a  legmagasabb 
pontszámot elérő projekt támogatható, az irányító hatóság tartaléklistát képezhet.
35.2. A  tartaléklista hosszát az  irányító hatóság határozza meg, figyelembe véve a  támogatási kérelmek és 
a  támogatási kérelemben megjelölt célcsoport igényeit, illetve a  területi egységen belül támogatott projekt 
megvalósításának előrehaladását. Ha az adott felhívás keretében további forrás kiosztására nyílik lehetőség, illetve 
a területi egységen belül támogatott projekt megvalósítása meghiúsul, támogatást elsődlegesen az e listán szereplő 
támogatási kérelmek kaphatnak.”

 3.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A projekttartalom változása” alcíme a következő 64.3. és 64.4. ponttal 
egészül ki:
„64.3. Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén – ha támogatási szerződés kerül 
alkalmazásra – a  szerződéskötési folyamat során a  kedvezményezett vonatkozásában nem engedélyezett a  nem 
jogszabályon alapuló átalakulás, egyesülés, szétválás, és a támogatott projekt átruházása.
64.4. A 64.3. pontban foglaltak mellett a projektre vonatkozóan nem módosulhat
a) a műszaki-szakmai tartalom a projekt helyszínét is beleértve,
b) az indikátor és egyéb mutató, valamint azok tervértékei,
c) a  projektmegvalósítás kezdete, a  megvalósítás határideje, kivéve, ha a  támogatási kérelemben szereplő 
megvalósítási határidő legfeljebb három hónappal módosul,
d) a  költségvetés a  támogatás mértékét, intenzitását, és a  költségvetésen belüli átcsoportosítást is beleértve, 
valamint
e) a projekt fedezete és annak összetétele.”

 4.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 126. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„126. A szállítói előlegigénylés előfeltétele, hogy
a) a  közbeszerzési eljárás teljes dokumentációját ellenőrzésre benyújtották a  közbeszerzések ellenőrzésére 
vonatkozó eljárásrendnek megfelelően az irányító hatóság részére és jóváhagyásra került, valamint a közbeszerzési 
eljárás eredményeként kötött, aláírt szállítói szerződést az aláírást követően haladéktalanul benyújtották a Pályázati 
e-ügyintézés felületen,
b) ha közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, az  aláírt szállítói szerződést az  aláírást követően haladéktalanul 
benyújtották a Pályázati e-ügyintézés felületen.”

 5.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 131.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„131.1. Ha a szállítói előlegigénylés nem megfelelő, a 115/A. § szerint hiánypótlás kérhető a kedvezményezettől.”

 6.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 132.2. és 133.1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„132.2. Ha a  kedvezményezett a  hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a  szállítói előlegigénylést 
a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.
133.1. A  szállító a  támogatás folyósítását követően kiállított előlegszámlát a  kiállítását követően haladéktalanul, 
de legkésőbb öt napon belül megküldi a  kedvezményezettnek, aki a  Pályázati e-ügyintézés felületen szkennelve 
benyújtja az  irányító hatóságnak. Ha az  elszámoló bizonylat a  szállítói előleg folyósítását követő harminc napon 
belül nem kerül benyújtásra, az irányító hatóság vezetője köteles a 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja esetén a szállító 
által nyújtott biztosítékot érvényesíteni, vagy a 118/A. § (2a) bekezdés b) pontja esetén a 134.4. pont szerint eljárni.”

 7.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„134.4. Ha a  jogosulatlan igénybevétel a  szállító szándékos magatartására vezethető vissza, és a  szállító nem 
nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja a szállítót az előleg visszafizetésére. Ha a szállító a visszafizetési 
kötelezettségének a  visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az  irányító 
hatóság a  vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az  állami adóhatóságot. 
Behajthatatlanság esetén az  irányító hatóság kezdeményezi az  állami adóhatóságnál a  szállító és a  szállítóban 
többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését.”

 8.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 141/B.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„141/B.3. EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén a  kifizetési igénylés – ide értve az  előlegigénylést is – 
a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak szerint vonható vissza.”

 9.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 168.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„168.8. A záró kifizetési igénylés
a) a hiánypótlás alatt a 141/B.1. és 141/B.2. pontban,
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b) EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben
foglaltak szerint vonható vissza.”

 10.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 200. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában)
„b) jogszerű állapot helyreállítása: a  helyt adó döntésben foglalt rendelkezések szerint annak biztosítása, hogy 
a  döntésben jogszabálysértőnek, felhívásba, termék-dokumentációba, támogatási szerződésbe vagy végső 
kedvezményezettel kötött szerződésbe ütközőnek minősített eljárási cselekmény megismételve, az  irányadó 
jogszabályi, felhívásban, termék dokumentációban, támogatási szerződésben vagy végső kedvezményezettel kötött 
szerződésben foglalt rendelkezések szerint kerüljön lefolytatásra,”

 11.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 201.2. és 201.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„201.2. Valamennyi, a  közreműködő szervezet, a  kifizető ügynökség, az  alapok alapját végrehajtó szervezet, 
a  pénzügyi közvetítő vagy az  irányító hatóság által a  támogatást igénylőnek, a  pénzügyi közvetítőnek, 
a  kedvezményezettnek, a  pénzügyi eszközt igénylőnek vagy a  végső kedvezményezettnek megküldésre kerülő, 
a 152. § (1) és (1b) bekezdése szerinti kifogással megtámadható döntés vagy intézkedés szövegében szerepeltetni 
kell
a) a kifogás benyújtásának 152. § (1) és (1b) bekezdése szerinti lehetőségét,
b) a kifogás benyújtására jogosult megjelölését, a benyújtás – 152. § (2) bekezdése szerinti – határidejét, és a kifogás 
esetköreit, amely lehet
ba) jogszabályba,
bb) felhívásba,
bc) pénzügyi közvetítői felhívásba,
bd) termék dokumentációba,
be) támogatási szerződésbe,
bf ) pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásba, vagy
bg) végső kedvezményezettel kötött szerződés rendelkezésébe
ütköző intézkedés vagy döntés,
c) a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugvásáról szóló tájékoztatást,
d) utalást arra, hogy a  megsértett jogszabályban, felhívásban, pénzügyi közvetítői felhívásban, támogatási 
szerződésben, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásban vagy a végső kedvezményezettel kötött 
szerződésben foglalt rendelkezés konkrét megjelölésének hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra 
kerül,
e) utalást arra, hogy a kifogást elektronikus úton kell benyújtani.
201.3. A tájékoztatás történhet
a) a  152.  § (1)  bekezdése szerinti kifogással megtámadható döntés vagy intézkedés szövegében a  következő 
szöveg szerepeltetésével: „E döntés ellen a  támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 152. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított tíz napon belül indokolással 
ellátott, a megsértett jogszabályban, felhívásban, vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen 
megjelölő kifogást nyújthat be a  Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül, ha az  eljárás jogszabályba, felhívásba 
vagy támogatási szerződésbe ütköző. A  kifogás beérkezésétől az  azt elbíráló döntés közléséig a  kifogásban 
foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. A  közreműködő szervezet, a  kifizető ügynökség és az  irányító 
hatóság döntése ellen az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek címezve nyújtható be 
a kifogás.”,
b) pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a  kifogással megtámadható döntés 
vagy intézkedés szövegében a  következő szöveg szerepeltetésével: „E döntés ellen a  pénzügyi eszközt igénylő 
vagy a  végső kedvezményezett a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152.  § (1b)  bekezdésében foglaltak alapján 
a  döntés kézhezvételétől számított tíz napon belül indokolással ellátott, a  megsértett jogszabályban, termék 
dokumentációban, vagy a  végső kedvezményezettel megkötött szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen 
megjelölő kifogást nyújthat be a  Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül, ha az  eljárás jogszabályba, termék 
dokumentációba vagy végső kedvezményezettel kötött szerződésbe ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló 
döntés közléséig a  kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Az  irányító hatóság döntése ellen 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek címezve nyújtható be a kifogás.””

 12.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 203.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„203.4. Ha a  kifogás benyújtója kifogását visszavonja, a  kifogás elbírálásának ideje alatt a  kifogással érintett 
projekt vonatkozásában támogatási szerződést vagy pénzügyi eszköz igénybevételére vonatkozó szerződést köt, 
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a  kifogással érintett támogatási kérelmet vagy a  pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelmet a  kifogás 
elbírálásának ideje alatt ismételten benyújtja, a  kifogással érintett döntés alapjául szolgáló eljárási cselekményt 
a  kifogás elbírálásának ideje alatt megismétli, vagy ha a  forráshiány miatt elutasító döntés ellen benyújtott 
kifogás elbírálásának ideje alatt a  támogatási kérelem támogatásban részesül, a  kifogással támadott döntésben 
meghatározott visszafizetési kötelezettségének eleget tesz, a  támogatási jogviszony nem a  kifogással érintett 
döntés következtében szűnik meg, az  a  szervezet, illetve szervezeti egység, amely a  fenti cselekményekről 
tudomást szerzett, köteles a kifogás, valamint a kifogásban megjelölt támogatási kérelem vagy a pénzügyi eszköz 
igénybevételére irányuló kérelem, projekt tárgyában érintett valamennyi szervezetet vagy szervezeti egységet 
a cselekmény alapjául szolgáló dokumentum szkennelt változatának elektronikus megküldésével haladéktalanul, de 
legkésőbb három napon belül tájékoztatni.”

 13.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Követelést kell előírni)
„b) ha a  támogatási szerződéstől bármelyik fél elállt vagy a  finanszírozási megállapodást, vagy a  végső 
kedvezményezettel kötött szerződést bármelyik fél felmondta és már sor került támogatás kifizetésére,”

 14.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 318.2. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság biztosítja, hogy a helyszíni ellenőrök megismerjék különösen)
„e) e rendelet előírásait a helyszíni ellenőrzésekre vonatkozóan.”

 15.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 327/B.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„327/B.13. A  helyszíni ellenőrzés és a  helyszíni szemle esetén a  támogatási kérelem, a  kifizetési igénylés, 
az előlegigénylés és az egyéb nyilatkozatok a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerint vonhatók vissza.”

2. melléklet a 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:45 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(Alap)

(45.) (RSZTOP) Leginkább Rászoruló 
Személyeket Támogató Európai 

Segítségnyújtási Alap

3. melléklet a 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3.2.2. Főszabály szerint azon költségek számolhatóak el, amelyek a kedvezményezettnél ténylegesen felmerültek, 
teljesítettek, valós munkára alapozottak, és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, 
visszaigazolt írásbeli megrendelővel, hatósági határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal 
igazolható (valós költség alapú elszámolás). Előlegek esetén nincs szükség a teljesítés igazolására. Az egyszerűsített 
elszámolási módok alapján történő támogatás-kifizetés teljesíti a  valós költség alapú támogatás-kifizetés 
kritériumát, ha a  költségek az  Európai Bizottság által meghatározott módszertan, nemzeti szinten meghatározott 
vagy az irányító hatóság által kidolgozott módszertan alapján kerültek elszámolásra és a számviteli szabályozást is 
magukban foglaló nemzeti szabályokkal összhangban merültek fel.”
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4. melléklet a 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.12.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.2. Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége
12.2.1. Összesítő az utazási és kiküldetési költségtérítés elszámolásához (a 4. pontban foglaltakon kívül)
12.2.1.1. Az  összesítő kizárólag a  projektmenedzsment tevékenységében vagy megvalósításában résztvevők és 
a célcsoport projekthez kapcsolódó útiköltségeit és kiküldetési költségeit tartalmazza.
12.2.1.2. A  kiadások a  projekt menedzsmentjéhez vagy megvalósításához szorosan kapcsolódnak, a  projekt 
keretében elszámolhatók.
12.2.2. Kiküldetési rendelvény, kiküldetési utasítás vagy menetlevél
12.2.2.1. A dokumentum rendelkezésre áll.”

A Kormány 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
a Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2.  alpontjában és 17.  pontjában, valamint a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Tura város közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 4755 és 5679/5 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken, illetve az  ezekből 
a  földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra 
kerülő kiserőmű, üvegház és csomagoló üzem, valamint az  azokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

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

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

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
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5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
  9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. földmérési hatósági eljárások,
11. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. bányahatósági engedélyezési eljárások,
14. tűzvédelmi hatósági eljárások,
15. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
16. közegészségügyi hatósági eljárások,
17. területrendezési hatósági eljárások,
18. erdészeti hatósági eljárások,
19. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
20. honvédelmi hatósági eljárások,
21. légügyi hatósági eljárások,
22. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1425/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének címrendjét – 2016. augusztus 1-i fordulónappal – az 1. melléklet 
szerint módosítja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2.  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi 
változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg – a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter adatszolgáltatása alapján – az  átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások és 
teljesítési adatok átvezetésének végrehajtásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyar Államkincstár felé gondoskodjon az azonosítás alatt 
álló kiadásoknak és bevételeknek az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, 
illetve azokon belül egységes rovatrend szerinti azonosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes



12088 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 119. szám
 

1. melléklet az 1425/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím

Jog- 

cím- 

cso- 

port

Jog- 

cím
Fejezet Cím Alcím

Jog- 

cím- 

cso- 

port

Jog- 

cím

349362 XVII. 26 02 02 00 Az MFB Zrt. működésének támogatása XI. 35 02 01 02
349328 XVII. 26 03 00 00 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások XI. 35 02 02 00

349384 XVII. 26 03 01 00
Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti 
kiadások

XI. 35 02 02 02

349373 XVII. 26 03 02 00 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése XI. 35 02 02 04



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 119. szám 12089

A Kormány 1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19.  § 

(2)  bekezdésében és az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli
a) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének „18. A helyi önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása” címmel történő kiegészítését,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása érdekében 3000,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  1.  pont b)  alpont szerint átcsoportosított összeg terhére az  5000  fő 
lakosságszám alatti települések részére a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására pályázati kiírást adjon ki.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

342039 18 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000,0

018450 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K5 -3 000,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 000,0 3000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 119. szám 12091

A Kormány 1427/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából  
2012. január 1-jét megelőzően megkötött és a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással 
rendelkező személyek helyzetének rendezéséről

A Kormány
 1. felhívja az  érintett minisztereket, hogy terjesszék a  Kormány elé a  megváltozott munkaképességű személyek 

ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással rendelkező 
személyek helyzetét rendező, a szükséges jogszabályok módosítását tartalmazó kormány-előterjesztést;

 2. felhívja az  érintett minisztereket, hogy az  1.  pont szerinti jogszabály-módosítások személyi hatálya azokra terjedjen 
ki, akik a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény 2011. december 31-én hatályos 34. §-a szerinti, a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és 
nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodásukat arra tekintettel szüntették meg, hogy 
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság e megállapodásuk alapján a továbbiakban nem 
lesz igénybe vehető, és a megállapodás megszüntetésére 2011. november 1-je és 2012. július 25-e között került sor;

 3. felhívja az  érintett minisztereket, hogy az  1.  pont szerinti jogszabály-módosítások biztosítsanak választási 
lehetőséget a 2. pontban meghatározott személyek számára a tekintetben, hogy
a) részükre a megszüntetett megállapodások alapján befizetett járulékok visszafizetésre kerüljenek vagy
b) ismét megállapodást köthessenek a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti biztosítási idő szerzése érdekében, olyan 
időtartamra, amely a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megszerzéséhez 
– a megállapodás megszüntetéséig eltelt jogszerző idő figyelembevételével – még szükséges.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. december 1.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes



12092 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 119. szám 

A Kormány 1428/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat 10.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„10. A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.”

 2. Ez a határozat 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1429/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006.  évi 
LXV. törvény 5.  § (1)  bekezdése alapján – figyelemmel a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4.  §-ában és 
3:393. §-ában foglaltakra –, a következő határozatot hozza:
 1. A Kormány

a) módosítja a  Közalapítvány a  Budapesti Német Nyelvű Egyetemért (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító 
okiratát, és elfogadja az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány 
nevében történő aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele 
iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét és az igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a  bírósági nyilvántartásba vételt követően a  Magyar Közlöny 
mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítőben tegye közzé.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 igazságügyi miniszter
Határidő: a Fővárosi Törvényszék határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1430/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance)  
2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról szóló 1164/2015. (III. 24.) Korm. határozat 
előirányzat elszámolási és visszafizetési határidejének módosításáról

A Kormány a  Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance)  
2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról szóló 1164/2015. (III. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Korm. határozat) 4. pontjától eltérően a Korm. határozat 3. pontja szerinti előirányzat-átcsoportosítással kapcsolatos 
elszámolási, jelentéstételi és visszafizetési kötelezettség határidejét 2016. december 31. napjában állapítja meg.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1431/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Fővárosi Nagycirkusz új helyszínre történő költözésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Fővárosi Nagycirkusz új helyszínre költözzön;
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsenek előterjesztést 

a Kormány részére a Fővárosi Nagycirkusz költözéséről, az új helyszín és a költözés ütemezésének bemutatásával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. szeptember 30.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1432/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. és a Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket 
Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési 
megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, illetve az  általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon 
a Magyarország Kormánya és a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (székhelye: 1082 Budapest, 
Kisfaludy utca 38.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-03-020676), illetve a  Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket 
Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2141 Csömör, Határ út 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-062712) 
között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1433/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Korlátolt Felelősségű Társaság  
magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, illetve az  általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon 
a  Magyarország Kormánya és a  Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1097 Budapest, Office Campus, Gubacsi út 6. b. épület 1. lépcsőház; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-196602) 
között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1434/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódó pénzügyi 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 

19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 17. Kiegészítő támogatás 

a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és 
kamattartozás átvállalásához címmel történő kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódó pénzügyi 
kötelezettségvállalás teljesítése érdekében 182,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 
az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont b) alpont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat 
és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben 182,0 millió forint támogatást nyújtson 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére, valamint a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön az  Önkormányzattal, 
2016. december 31-ig történő felhasználási kötelezettség előírása mellett;

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatási szerződés 
megkötését követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1434/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

355028 17

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 182,0
018450 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

K5 Egyéb működési célú támogatások -182,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 182,0 182,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni."

Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési 
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1435/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2016. júniusi 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 ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2016. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, 

ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy 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) fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1435/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

2016. 2017. 2018. 2019-től 
összesen

1
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 450 000 000 200 000 000 250 000 000 0 0

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 100 000 000 100 000 000 Igen

2 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 85 000 000 85 000 000 Igen

3
4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének 
fejlesztését szolgáló beruházások 35 000 000 35 000 000 Igen

4 7.7. Város- és település-rehabilitáció 20 000 000 20 000 000 Igen

5 7.7. Város- és település-rehabilitáció 75 000 000 75 000 000 Igen

6

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati 
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 12 000 000 12 000 000 Igen

7
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 50 000 000 50 000 000 Igen

8 2.7. Tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése 5 000 000 5 000 000 Igen

9 7.7. Város- és település-rehabilitáció 48 000 000 48 000 000 Igen

10

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely 
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 20 000 000 20 000 000 Igen

2
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 6 1 000 000 000 1 7.7. Város- és település-rehabilitáció 1 000 000 000 1 000 000 000 Igen 1 000 000 000 0 0 0

3
EDELÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 16 120 000 000 1 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 120 000 000 120 000 000 Igen 120 000 000 0 0 0

4 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 11 114 020 000 1
1.6. Egyéb környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elhárításához 
kapcsolódó beruházások 114 020 000 114 020 000 Igen 114 020 000 0 0 0

5
ÚJKÍGYÓS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 16 150 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 150 000 000 150 000 000 Igen 150 000 000 0 0 0
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A Kormány 1436/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása érdekében 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
2200,0  millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a  XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 
32. Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. június 30.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1436/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII.

20
32

359128 32
K3 7,8
K8 2 192,2

XI.
297102 32

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 200,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII.

20
32

359128 32 2 200,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 200,0 2 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások
Közlekedési ágazati programok

Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 példány
1 példány

Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Közlekedési ágazati programok

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
fejezetek közötti átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 180 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
cím terhére az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 50 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 41. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
jogcímcsoport javára a 2. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

K3 Dologi kiadások 350
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 99 650

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K1 Személyi juttatások 4 300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100
K3 Dologi kiadások 23 900
K6 Beruházások 50 700

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -180 000

ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 100 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 80 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 180 000 180 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 

egyedi azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány



12102 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 119. szám
 

2. melléklet az 1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
018450 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások -50 000
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000

ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 50 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 50 000 50 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államhá-tartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító
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A Kormány 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról

 1. A Kormány
a) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 19. § 

(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet címrendjének a  19. Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás 
megvalósítása során a  forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása címmel történő 
kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 5 561 073 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: igazságügyi miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
földművelésügyi miniszter 
belügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2017. június 30.
c) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont b) alpont szerint a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

fejezet részére átcsoportosított 64 115 ezer forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása 
nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben 64 115 ezer forint támogatást nyújtson Budapest 
I.  kerület Budavári Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére, valamint a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön az Önkormányzattal, 
2017. december 31-ig történő felhasználási kötelezettség előírása mellett;

d) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.  pont c)  alpont szerinti költségvetési támogatást a  támogatási 
szerződés megkötését követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

e) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
2015.  évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozatban 
megállapított, 2015.  évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványokból az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.  31.) Korm. rendelet 152.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezetnél keletkezett 992 000 ezer forint felhasználását és az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-
átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a  2014.  évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában 
a  „2017.  június 30.” szövegrész helyébe az  „és a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi 
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célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport részére átcsoportosított összeg tekintetében 
2017. június 30.” szöveg lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 2. pontjában a „2016. december 31.” 
szövegrész helyébe az  „és a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím részére 
átcsoportosított összeg tekintetében 2016. december 31.” szöveg lép.

 4. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az  Országvédelmi 
Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 1.4. alpontja szerint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági 
társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoporton az  NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség 
Védelmi Nonprofit Kft. tőkerendezésének végrehajtásához biztosított 85,5 millió forint a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási 
jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 
1. Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 5. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontjában a „2016. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2016. június 30., a Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím javára 
átcsoportosított 168,8 millió forint tekintetében 2016. szeptember 30.,” szöveg lép.

 6. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Határozat 1.  pontja szerint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, 
megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat részére 
átcsoportosított 1181,1 millió forintból 4,7 millió forint, valamint a  K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 301,9 millió forintból 1,0 millió forint a  K3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 7. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat2) szerint 
a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, K3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 360,0 millió forintból 15,3 millió forint a  K6. Beruházások 
kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 8. A Határozat2 1.  pontjában a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. június 30., a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. november 30.,” 
szöveg lép.

 9. Az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához szükséges – részben 
a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással történő  – 
forrás biztosításáról szóló 1457/2015. (VII. 7.) Korm. határozatban a  „2016. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2016. december 31.” szöveg lép.

 10. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1082/2016. (II. 29.) Korm. határozatban a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg lép.

 11. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a  „Miniszterelnökség fejezet javára átcsoportosított 1303,8 millió forint és a  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal cím részére átcsoportosított 636,9 millió forint tekintetében 2015. június 30.” szövegrész helyébe 
a „Miniszterelnökség fejezet javára átcsoportosított 1303,8 millió forint tekintetében 2015. június 30., a  Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal cím részére átcsoportosított 636,9 millió forint tekintetében 2016. december 31.” 
szöveg lép.

 12. A fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatban az „emberi erőforrások minisztere” 
szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg lép.

 13. A Kormány egyetért azzal, hogy az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
Korm.  határozatok módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat szerint a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 2. Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoport javára 
biztosított 1690,0 millió forintból 105,0 millió forint a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 19. Emberi 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 119. szám 12105

Erőforrás Támogatáskezelő cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

 14. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos Intézet feladatellátásához 
szükséges feltételek biztosításáról szóló 1940/2015. (XII. 15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja alapján biztosításra 
került 30 millió forint többletforrás a  Tom Lantos Emlékév és előkészületeihez szükséges feladatokra kerüljön 
felhasználásra.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

360462 19
K5 Egyéb működési célú kiadások 64 115

X. Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
360451 1 A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 150 000
295679 2 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 109 000
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

333739 36 Agrármarketing célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások 24 100

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 1 483 800
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési feladatok

346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 73 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 368 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K3 Dologi kiadások 10 000
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
241790 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 500
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K1 Személyi juttatások 21 627
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 839
K3 Dologi kiadások 11 000
K6 Beruházások 26 280

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása

355162 2
K5 Egyéb működési célú kiadások 766 654
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 144 000

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 748 414
359195 34 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása

K1 Személyi juttatások 23 412
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 220
K3 Dologi kiadások 2 614
K5 Egyéb működési célú kiadások 48 754

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 150 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

359095 7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 29 300
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 120 700

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással 
kapcsolatban felmerült költségek támogatása

Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 119. szám

 
12107

XI. Miniszterelnökség
343506 8 VERITAS Történetkutató Intézet

K3 Dologi kiadások 14 600
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások 129 144

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 561 073

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

360451 1 A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása 150 000
295679 2 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása 109 000

XII. Földművelésügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Agrár célelőirányzatok
333739 36 Agrármarketing célelőirányzat 24 100

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 483 800

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési feladatok
346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 1 441 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 10 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

241790 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 31 500
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 64 746
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása
355162 2 910 654

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása 748 414
359195 34 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása 80 000

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 150 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
359095 7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 150 000

XI. Miniszterelnökség
343506 8 VERITAS Történetkutató Intézet 14 600

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék 129 144

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 5 561 073 5 561 073
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve 

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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2. melléklet az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz
2. melléklet a …./2016. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csop.-
név

 Jogcím-
név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 350 000
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

5 TEN-T projektek
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -992 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás
3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások -350 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

K6 Beruházások 992 000

A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1439/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
az ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházások 
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére finanszírozott, derogációval 

összefüggő, uniós jogból fakadó kötelezettséggel érintett ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és -tisztítási, 
valamint hulladékgazdálkodási projektekben a beruházásokkal összefüggő le nem vonható és el nem számolható 
általános forgalmi adó a Magyarország központi költségvetésében meghatározott Uniós fejlesztések fejezet terhére 
megtéríthető legyen az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről 
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f ) pontja alapján,

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszterrel és a  nemzetgazdasági 
miniszterrel együttműködve készítse elő az  1.  pontban foglaltak végrehajtásához szükséges jogszabályi 
változásokra vonatkozó javaslatát, és terjessze azt a Kormány elé,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy nyújtson be évente jelentést a  Kormány részére, amelyben 

projektenkénti bontásban bemutatja az  ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint 
hulladékgazdálkodási projektek megvalósításához kapcsolódó, a  kedvezményezettek által igazolható módon 
fedezettel nem rendelkező, az 1. pont szerint a központi költségvetés terhére finanszírozandó általános forgalmi adó 
adott évre aktualizált mértékét.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1440/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapot, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot, 
valamint a Halászati Operatív Programot érintő egyes feladatok ellátásához szükséges költségvetési forrás 
biztosításáról

A Kormány felhívja a  földművelésügyi minisztert, a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzetgazdasági 
minisztert, hogy gondoskodjanak
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapot, valamint az  Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot 

érintő
aa) tanúsító szervi (igazoló szervi) feladatok,
ab) zárási feladatok,

b) az illetékes hatósági feladatok kapcsán nyújtott közreműködői szolgáltatás, és
c) a Halászati Operatív Program vonatkozásában ellátott ellenőrző szervi feladatok
ellátásához szükséges költségvetési forrásnak a Magyarország központi költségvetése uniós fejlesztések fejezetében 
történő rendelkezésre állásáról.

Felelős: földművelésügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1441/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból finanszírozott fejlesztéspolitikai 
intézményrendszer működési feltételeinek hosszú távú biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával vizsgálja felül 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból finanszírozott, uniós feladatokat ellátó szervezeti 
egységek létszámát, ellátott feladatait és az  ehhez kapcsolódó költségeit, valamint tegyen javaslatot a  szükséges 
hazai költségvetési forrásbiztosítás kezdő időpontjára és mértékére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter 
belügyminiszter

Határidő: 2016. november 30., majd ezt követően évente, a  központi költségvetés tervezése során 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 13. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatóban 
meghatározott időpontig

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  belügyminiszter 
bevonásával – gondoskodjon a  költségvetési tervezés során, az  1.  pont szerinti felülvizsgálat eredményei 
alapulvételével meghatározott időponttól kezdődően a 2014–2020 közötti programozási időszak zárásáig az uniós 
fejlesztéspolitikai intézményrendszer
a) irodai és egyéb infrastrukturális szempontból történő ellátásának finanszírozása érdekében a Közbeszerzési 

és Ellátási Főigazgatóság részére,
b) infokommunikációs szempontból történő ellátásának finanszírozása érdekében a  NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére
a szükséges forrás hazai költségvetésben történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az 1.  pont szerinti javaslatról meghozott döntésben meghatározott időpontot követően 

azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  Irinyi Terv célkitűzéseinek eléréséhez szükséges annak megvalósításával közvetlenül 

összefüggő gazdaságfejlesztési programok kialakítása és összehangolása,
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter és a  Miniszterelnökséget vezető 

miniszter bevonásával vizsgálja meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) 
több prioritásából támogatható tevékenységek szakmai és informatikai szempontból történő kombinálhatósága 
módjának jogi feltételeit, és azonosítsa az  ezen finanszírozási módba bevonható forrásokat, valamint ezek 
alapulvételével a  vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása érdekében tegyen javaslatot a  finanszírozás 
módjára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. augusztus 31.
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 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter és az  MFB Magyar Fejlesztési 
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával az  Irinyi Terv keretében megvalósítani tervezett 
fejlesztések finanszírozása érdekében
a) kezdeményezze a GINOP 8. „Pénzügyi eszközök” prioritása forrásainak terhére nyolcmilliárd forint biztosítása 

révén egy kockázati tőkealap (a továbbiakban: tőkealap) felállítását,
b) vizsgálja meg a  tőkealap finanszírozásához a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program és 

magánbefektetők forrásai bevonhatóságát, valamint
c) gondoskodjon a tőkealap alapkezelőjének kiválasztásáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) és a b) alpont tekintetében 2016. október 31.
 a c) alpont tekintetében 2017. március 31.

 4. egyetért azzal, hogy az  Irinyi Tervben kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó tőkehiányos vállalatok 
fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása érdekében Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben 
meghatározott Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai célelőirányzat forrásait
a) innovációs partnerség innovációs komponensének finanszírozása céljából, és
b) egyedi kérelmek nyilvános szempontrendszer alapján történő elbírálása keretében
helyezzék ki,

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 4. pont b) alpontja szerinti szempontrendszert a Kormány honlapján 
tegye elérhetővé,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elő a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosítását az  állami támogatási szabályok érvényesítése 
és az  Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai célelőirányzat felhasználása során alkalmazandó támogatási jogcímek 
beépítése érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2007–2013 közötti programozási időszak keretében végrehajtott 
pénzügyi eszközök tekintetében
a) gondoskodjon a  visszatérített pénzeszközöknek a  központi költségvetés Nemzetgazdasági Minisztérium 

fejezete keretében létrehozandó, a  kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó fejezeti kezelésű 
előirányzaton történő kezeléséről, és abból a  gazdaságfejlesztési elképzelésekhez illeszkedő, általános és 
ágazati fejlesztési stratégiáknak megfelelő kis- és középvállalkozások finanszírozását célzó programokat 
valósítson meg, valamint

b) készítse elő az állami támogatási szabályok érvényesítése érdekében az a) alpont szerinti célelőirányzatban 
alkalmazandó támogatási jogcímeket tartalmazó rendelet tervezetét,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. január 31.

 8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – az esélyegyenlőségre, 
az állami támogatásokra, a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokra és a versenyjogi előírásokra figyelemmel – dolgozza 
ki a  hazai iparpolitikai szempontok érvényesíthetőségének feltételeit a  közbeszerzési dokumentumoknak az  általa 
lefolytatott közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése során, és ha szükséges, tegye meg az  ezt biztosító jogszabály-
előkészítési vagy jogalkotási lépéseket,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
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 9. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert, 
az  emberi erőforrások miniszterét, valamint a  földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjanak az  Irinyi Terv és 
ahhoz kapcsolódóan a Kormány által elfogadott részstratégiák célkitűzéseinek az európai uniós források odaítélése 
során az egyes felhívásokban kiválasztási szempontként való előnyben részesítés érvényesítéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1443/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap-kezelőről

A Kormány
 1. elfogadja a  részére bemutatottak szerint a  tudás- és technológia intenzív vállalkozások finanszírozáshoz való 

hozzáférését és a  hazai innovációs ökoszisztéma fejlődését támogató Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami 
Tőkealap-kezelőről szóló koncepciót,

 2. egyetért azzal, hogy a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap-kezelő által kezelt európai uniós forrásokat 
a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-8.1.3/A-16 azonosító számú felhívásának kerete 
terhére biztosítsák,

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
bevonásával, valamint a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: MFB Zrt.) mint az  alapok alapját végrehajtó szervezet és a  postaügyért és 
a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos közreműködésével gondoskodjon a Kutatás-fejlesztési 
és Innovációs Állami Tőkealap-kezelőről szóló koncepció szakmai megvalósításáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. október 31.

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MFB Zrt. mint az  alapok alapját végrehajtó szervezet útján 
gondoskodjon a  Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap-kezelő kiválasztásáról és működési feltételeinek 
biztosításáról az elfogadott koncepciónak megfelelően.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. október 31.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó 
felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

A Kormány
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter és a  nemzetgazdasági 

miniszter bevonásával gondoskodjon a  budapesti 4.  számú metróvonal I.  szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti 
pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt (a  továbbiakban: projekt) állami finanszírozásának 
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Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezetben szereplő 
Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat terhére történő biztosítása során arról, 
hogy
a) az megfeleljen a nemzeti fejlesztési miniszter által meghatározott ütemezésnek, és
b) az állami finanszírozás összege 2012. augusztus 1-től a projekt befejezéséig összességében nem haladhatja 

meg az 56 000 000 000 forintot,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt megvalósításához kapcsolódóan kötött 

Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról 
és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés módosításának 1. pont szerinti előkészítéséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. december 31.

 3. visszavonja a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó 
felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról szóló 
1448/2012. (X.11.) Korm. határozat 1–3. és 7. pontját.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1445/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
az IKOP-2.1.0-15-2016-00002 azonosító számú („Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó 
szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció” című) és az IKOP-2.1.0-15-2016-00010 azonosító számú 
(„GYSEV motorvonat beszerzés” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. hozzájárul

a) az IKOP-2.1.0-15-2016-00002 azonosító számú, „Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, 
valamint IT alkalmazás konszolidáció” című és

b) az IKOP-2.1.0-15-2016-00010 azonosító számú, „GYSEV motorvonat beszerzés” című
kiemelt projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növeléséhez az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének módosításához az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. augusztus 31.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  Kormány részére a  projektek az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) 
Korm. határozatban (a  továbbiakban: éves fejlesztési keret) meghatározott támogatásának 1.  melléklet szerinti 
módosítására.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az éves fejlesztési keret soron következő módosítására vonatkozó javaslat megtételével 

egyidejűleg

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1445/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Támogatás eredeti 

összege 

(bruttó, Ft)

Többlettámogatás 

(bruttó, Ft)

Támogatás 

megnövelt összege  

(bruttó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
IKOP-2.1.0-15-

2016-00002

Infrastruktúra és 
gördülőállomány 

karbantartó szoftver 
és IT alkalmazás 

konszolidáció 
– szakaszolt projekt

MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és 

MÁV-START Vasúti 
Személyszállító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

konzorciuma

100 1 066 979 814 331 000 000 1 397 979 814

A projekt szoftverfejlesztésre irányul. 
A kifejlesztendő szoftver révén 
az üzemeltetési, karbantartási, 
felújítási folyamatok áttekinthetőbbé 
és optimalizálhatóvá, a vonatkozó 
anyagigények, gépigények időben 
tervezhetőkké válnak. A cégcsoport szintjén 
egységes irányítási rendszer kialakítása, 
a lehető legnagyobb költséghatékonyság 
érdekében.

3.
IKOP-2.1.0-15-

2016-00010
GYSEV motorvonat 

beszerzés

Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
100 18 500 000 000 3 200 000 000 21 700 000 000

A projekt 10 db villamos motorvonat 
beszerzésére irányul.
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A Kormány 1446/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a KEHOP-2.1.1-15-2016-00016 azonosító számú („Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer  
Ivóvízminőség-javítási Program” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. hozzájárul a  KEHOP-2.1.1-15-2016-00016 azonosító számú, „Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer 

Ivóvízminőség-javítási Program” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növeléséhez az 1. melléklet 
szerint,

 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési 
keretének soron következő módosítása során vegye figyelembe a projekt 1. melléklet szerinti költségeit.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1446/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(Ft)

Megnövelt 

támogatás 

(Ft)

Projekt 

rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.1.1-15-

2016-00016

Csáfordjánosfa 
Térségi Vízellátó 

Rendszer 
Ivóvízminőség-
javítási Program

Csáfordjánosfa Községi 
Önkormányzat, Répceszemere 
Községi Önkormányzat, Csér 

Község Önkormányzata 
az Európai Unió vagy más 

nemzetközi szervezet felé vállalt 
kötelezettséggel összefüggő, 

a 2007–2013 programozási 
időszakban a Kormány által 

a nemzeti fejlesztési miniszter 
hatáskörébe utalt beruházások, 

valamint a 2014–2020 
programozási időszakban 

a szennyvízelvezetési 
és -tisztítási, 

a hulladékgazdálkodási és 
az ivóvízminőség-javító 

beruházások megvalósításáról 
szóló 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint

42 775 153 39 173 191 81 948 344

A projekt célja, hogy 
Csáfordjánosfa, Répceszemere 
és Csér községek esetén 
a vízminőséget kiemelten 
befolyásoló komponens (arzén) 
tekintetében a közműves ivóvíz 
minősége feleljen meg az 
emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló,  
1998. november 3-i  
98/83/EK tanácsi irányelvben, 
valamint az ivóvíz minőségi 
követelményeiről és 
az ellenőrzés rendjéről 
szóló 201/2011. (X. 25.) 
Korm. rendeletben előírt 
határértékeknek.
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A Kormány 1447/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritása keretében egyes ivóvízminőség-javító 
és szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. hozzájárul az  1.  mellékletben foglalt táblázat A–C és G oszlopában meghatározott projektek (a továbbiakban: 

projektek) támogatásának a táblázat E oszlopa szerinti növeléséhez,
 2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési kerete (a továbbiakban: 

éves fejlesztési keret) soron következő módosításának hatálybalépését követően azonnal
 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  Kormány részére a  projektek az  éves fejlesztési 

keretben meghatározott támogatásának 1. melléklet szerinti módosítására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az éves fejlesztési keret soron következő módosítására vonatkozó javaslat megtételével 

egyidejűleg

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1447/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás 

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.1.1-

15-2016-00017

Vízminőség-javítás 

Egyházasrádóc, 

Nemesrempehollós, 

Rádóckölked, 

Nagykölked 

és Harasztifalu 

Községekben

Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, 

Nagykölked és Harasztifalu Települések Ivóvízminőség 

Javító Beruházási Önkormányzati Társulása az Európai 

Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási 

időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 

programozási időszakban a szennyvízelvezetési és 

tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító 

beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet] szerint

62 391 879 33 735 268 96 127 147

A projekt hatásterületén az ivóvíz arzén-, 

vas-, mangán- és ammóniumtartalma 

határérték feletti, így nem felel meg az ivóvíz 

minőségi követelményeiről és  

az ellenőrzés rendjéről szóló  

201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletnek  

[a továbbiakban: 201/2001. (X. 25.)  

Korm. rendelet]. A projekt eredményeként 

a településeken a vízigényeket a Körmend 

térségi vízműről vízátvezetéssel biztosítják, 

valamint Harasztifalu település ivóvízellátása 

és Nagykölked, Rádóckölked, Egyházasrádóc 

község megfelelő vízellátásához és oltóvíz 

biztosításához szükséges fejlesztések 

valósulnak meg.

3.
KEHOP-2.1.2-

15-2016-00003

Ivóvíz minőség 

javítási beruházás 

megvalósítása 

Hajdúhadház 

településen

Hajdúhadház Város Önkormányzata  

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
47 484 167 34 249 308 81 733 475

A projekt hatásterületén a vízkezelési 

technológia jelenleg nem megfelelő 

az arzén és a mangán eltávolítása 

tekintetében, így a vízminőség nem felel 

meg a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletnek. 

A projekt keretében távvezetékeket 

építenek ki és építenek egy kezelőépületet 

Hajdúhadház-Fényestelepen.

4.
KEHOP-2.1.3-

15-2016-00004

Belecska ivóvízminőség-

javító program

Belecska Községi Önkormányzat  

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
89 311 968 173 957 89 485 925

A projektben keretében – az üzembiztonság 

garantálása érdekében – tartalék kutat 

létesítenek, és telepítenek egy vízkezelő 

berendezést, mivel a víz minősége 

az ammóniumtartalom tekintetében nem 

felel meg a 201/2001. (X. 25.)  

Korm. rendeletnek.
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5.
KEHOP-2.2.1-

15-2015-00001

Korszerű 

szennyvíztisztító telep 

Ceglédbercelen

Ceglédbercel Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint
443 207 652 78 330 198 521 537 850

A projekt keretében szennyvíztisztító 

telep fejlesztése valósul meg a Nemzeti 

Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási 

Megvalósítási Programról szóló  

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelettel  

[a továbbiakban: 25/2002. (II. 27.)  

Korm. rendelet] összhangban.

6.
KEHOP-2.2.1-

15-2015-00014

Böhönye község 

szennyvízhálózat 

bővítése és 

szennyvíztisztító 

telep korszerűsítése, 

fejlesztése

Böhönye Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)  

Korm. rendelet szerint
331 655 618 106 685 078 438 340 696

A projekt keretében szennyvíztisztító telep 

fejlesztése és csatornázási feladat valósul 

meg a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelettel 

összhangban.

7.
KEHOP-2.2.2-

15-2015-00029

Kölcse nagyközség 

szennyvíztisztító 

telep bővítése és 

korszerűsítése

Kölcse Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint
269 492 274 42 911 267 312 403 541

A projekt keretében szennyvíztisztító telep 

fejlesztése valósul meg a 25/2002. (II. 27.) 

Korm. rendelettel összhangban.
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A Kormány 1448/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a 2002/HU/16/P/PT/008 azonosító számú („Útrehabilitációs program a 115 kN teherbíró képesség  
eléréséhez – II. szakasz, a közép-magyarországi, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli, észak-magyarországi és 
észak-alföldi régióban található 2. sz., 6. sz., 42. sz., 47. sz., 56. sz., 31. sz., 41. sz. és 81. sz. főútvonalakon” 
című) és a 2004/HU/16/C/PT/002 azonosító számú („M0 Budapest körgyűrű keleti szektor 4-es számú főút és 
M3-as autópálya közötti szakasza” című) Kohéziós Alap projektek forrásszerkezetének módosításáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a 2002/HU/16/P/PT/008 azonosító számú, „Útrehabilitációs program a  115 kN teherbíró képesség 
eléréséhez  – II. szakasz, a  közép-magyarországi, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli, észak-magyarországi és 
észak-alföldi régióban található 2. sz., 6. sz., 42. sz., 47. sz., 56. sz., 31. sz., 41. sz. és 81. sz. főútvonalakon” című 
és

b) a 2004/HU/16/C/PT/002 azonosító számú, „M0 Budapest körgyűrű keleti szektor 4-es számú főút és M3-as 
autópálya közötti szakasza” című

projektek (a továbbiakban együtt: projektek) forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
 2. egyetért az  1.  pont b)  alpont szerinti projekt forrásszerkezetének módosítása során keletkező támogatás-

különbözetnek az 1. pont a) alpontja szerinti projekt támogatásának növelésére történő fordításával,
 3. hozzájárul a  projektek támogatási szerződésének módosításához és 2018. december 31-ig történő 

meghosszabbításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1448/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Rendelkezésre álló forrás 

a módosítás előtt

(Ft) 

Rendelkezésre álló forrás 

a módosítást követően

(Ft) 

Projekt rövid bemutatása

2.
ISPA 2002/HU/16/P/

PT/008

Útrehabilitációs program 

a 115 kN teherbíró 

képesség eléréséhez 

– II. szakasz, a közép-

magyarországi, nyugat-

dunántúli, dél-dunántúli, 

észak-magyarországi és 

észak-alföldi régióban 

található 2. sz., 6. sz., 42. sz., 

47. sz., 56. sz., 31. sz., 41. sz. 

és 81. sz. főútvonalakon

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő 

Részvénytársaság

107 978 783 367 978 783

A projekt célja a magyarországi közlekedési infrastruktúra európai 

közlekedési hálózatba történő integrációja, vagyis a fő tranzit utak fejlesztése 

és állagromlásának megállítása, melynek következtében az érintett 

útszakaszokon a forgalom sebessége nőhet, a szolgáltatás színvonala 

emelkedhet, csökken a menetidő, és biztonságosabbá válhat a közúti 

közlekedés.

Műszaki tartalom:

Út sz.  Szakasz        Kezdő km sz.      Záró km sz.

 2    Vác–Parassapuszta   40+140         78+830

 6    Budapest–Szekszárd   18+100        139+932

42    Püspökladány–Ártánd    8+000         63+100

47    Debrecen–Berettyóújfalu      4+900          34+900

56   Szekszárd–Udvar    5+750         60+831

31   Budapest–Mende   25+156         34+647

41   Vásárosnamény–Beregsurány    54+446         70+255

81   Győr–Komárom megyehatár      57+270         79+100

3.

Kohéziós Alap

2004/HU/16/C/

PT/002

M0 Budapest körgyűrű 

keleti szektor 4-es számú 

főút és M3-as autópálya 

közötti szakasza 

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő 

Részvénytársaság

908 502 130 648 502 130

A projekt alapvető célja a forgalmi torlódások, a tranzit forgalom és 

a környezetszennyezés átirányítása Budapest úthálózatáról. A projekt 

a Budapest főváros körüli körgyűrű megvalósításának jelentős eleme. 

A projekt, céljánál fogva, összefüggő útvonalat, nagyobb kapacitást, 

megnövelt forgalmi sebességet és magasabb szolgáltatási színvonalat 

biztosít a város körüli utazások legszélesebb körében. A projekt során  

2×2 sávos új autóút épült meg, betonburkolattal.

Műszaki tartalom:

Szakasznév Szakasz        Kezdő km sz.      Záró km sz.

LOT2 4. sz. főút–31. sz. főút között     42+200         48+900

LOT3 31. sz. főút–3. sz. főút között     48+900         59+800

LOT4 3. sz. főút–M3 autópálya között   59+800         68+700

LOT5 M31 (Gödöllői átkötés)       0+000         12+410



12122 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 119. szám 

A Kormány 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 2. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat
a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:2 mezőjében az „április” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

ba) E:3 mezőjében a „május” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
bb) B:4 mezőjében a „vállalkozások, illetve akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók általi vállalkozások 

létrehozásának támogatása” szövegrész helyébe az „új gazdálkodók ösztönzése” szöveg,
bc) E:4 mezőjében a „július” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,

c) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
ca) E:2 mezőjében az „április” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
cb) E:3 mezőjében a „május” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,

d) 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat E:2 mezőjében az „április” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
e) 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat

ea) C:2 mezőjében a „0,14” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
eb) E:2 mezőjében a „2016. április” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. július” szöveg,

f ) 2. mellékletében foglalt táblázat
fa) F:2 mezőjében a „MAHOP” szövegrész helyébe a „MAHOP céljainak elérése és” szöveg,
fb) F:3 mezőjében a  „nyomonkövethetőségéhez” szövegrész helyébe a  „nyomon követhetőségéhez” 

szöveg, a „juttatása” szövegrész helyébe a „juttatása, valamint a MAHOP céljainak elérése” szöveg
lép.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

 1. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

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

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

(Mrd Ft)]
(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje)

„

3. MAHOP-7.2-2016
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 

Közreműködő Szervezetének működési feltételeinek 
biztosítását szolgáló technikai segítségnyújtás projekt

0,01 kiemelt 2016. augusztus

”
 2. Hatályát veszti az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 6. sora.
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2. melléklet az 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

 1. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2. mellékletébe foglalt táblázat F:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(A) (F)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Szakmai elvárások)

(4.) (MAHOP-7.1-2016)
A projekt célja a MAHOP átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében az abban előírt tevékenységek  
– előkészítés, monitoring és ellenőrzés, értékelések, kommunikáció – elvégzéséhez és a megfelelő végrehajtáshoz szükséges speciális külső 
szakértelem bevonásának támogatása.

 2. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2. mellékletébe foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

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

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

(Projekt benyújtásának 

várható ideje)
(Szakmai elvárások)

„

5.
MAHOP-7.2- 

2016

A Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program Közreműködő 

Szervezetének működési 
feltételeinek biztosítását szolgáló 
technikai segítségnyújtás projekt

Magyar 
Államkincstár

0,01 2016

A projekt célja a támogatást igénylő 
MAHOP-pal kapcsolatos közreműködő 
szervezeti feladatainak átlátható, 
szabályszerű, eredményes és hatékony 
ellátása érdekében a szakmai tevékenységet 
támogató, nem rezsijellegű költségtételei 
finanszírozásának biztosítása.

”
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A miniszterelnök 84/2016. (VIII. 17.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223.  § (3)  bekezdésében és 220.  § (2)  bekezdésében 
foglalt jogkörömben eljárva, a nemzetgazdasági miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

Pankucsi Zoltánnak,

a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2016. július 31-ei hatállyal –

megszűnt, egyidejűleg

Izer Norbertet

a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2016. augusztus 15-ei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	A Kormány 243/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
	a minősített adat védelméről szóló törvény végrehajtására kiadott egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról

	A Kormány 245/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
	a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
	az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
	a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete
	a Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 1425/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
	a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

	A Kormány 1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
	a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1427/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
	a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 
2012. január 1-jét megelőzően megkötött és a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszü

	A Kormány 1428/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
	a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1429/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
	a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról

	A Kormány 1430/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata
	a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance) 
2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról szóló 1164/2015. (III. 24.) Korm. határozat előirányzat elszámolási és visszafizetési határidejének módosítá
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