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III. Kormányrendeletek

A Kormány 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete
az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról

A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés i) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet előírásait kell alkalmazni a hitelintézetek által fogyasztók részére forintban nyitott és vezetett alapszintű 
szolgáltatásokat biztosító fizetési számlára (a továbbiakban: alapszámla).

 (2) A  hitelintézet akkor köteles az  alapszámlára vonatkozó szolgáltatást biztosítani, ha rendelkezik olyan forint 
fizetési számla nyitására és vezetésére irányuló keretszerződéssel, amely fogyasztó részére legalább a  következő 
szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé:
a) a fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó minden művelet,
b) a fizetési számlára történő készpénz befizetése,
c) a fizetési számláról történő készpénz kifizetése

ca) a fizetési számlát vezető hitelintézet bankfiók-hálózatában és
cb) EGT-államban automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján,

d) a következő fizetési műveletek végrehajtása az EGT-államokon belül
da) átutalás és rendszeres átutalás teljesítése, valamint fogadása,
db) beszedési megbízás teljesítése, és
dc) készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel a  fizető fél által a  kedvezményezett útján kezdeményezett 

fizetés, ideértve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fizikai jelenléte nélküli fizetést is.

2. § (1) E  rendelet alkalmazásában EGT-államban tartózkodásra jogosult az  a  természetes személy, aki uniós jogi aktus 
vagy EGT-állam jogszabálya alapján Magyarországon jogszerűen tartózkodhat, ideértve az  állandó lakhellyel nem 
rendelkező személyeket és a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény, 
valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv értelmében 
menedékkérelemért folyamodó személyt is.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakon kívül az  e  rendeletben használt fogalmak meghatározását 
a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 
szóló törvény tartalmazza.

2. Az alapszámla jellemzői, valamint díja

3. § (1) Az alapszámlának legalább az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások igénybevételét kell biztosítania 
azzal, hogy a  teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén a  fizetési műveletek száma nem 
korlátozható, ide nem értve a  készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélés megelőzése érdekében 
a hitelintézet által szokásosan alkalmazott napi korlátot.

 (2) Az alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret. Az alapszámlának kizárólag egy számlatulajdonosa lehet.
 (3) Az alapszámlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszköz az alapszámla tényére bármilyen formában történő 

utalással külsőleg nem különböztethető meg más fizetési számlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszköztől.
 (4) Az  alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését nem lehet más pénzügyi, kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatás igénybevételéhez, valamint – hitelszövetkezet kivételével – a hitelintézetben történő tagsági részesedés 
szerzéséhez kötni.
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4. § (1) Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés alapján a fogyasztó által fizetendő díjak, költségek havi összege 
– ideértve a  készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek a  számlatulajdonos részére történő rendelkezésre bocsátása 
éves díjának egy hónapra eső díját is – nem haladhatja meg az esedékességét megelőző év utolsó napján érvényes 
legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-át, ha az  alapszámla felett rendelkezni jogosult a  tárgyhónapban 
legfeljebb
a) Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési 

eszköz útján forintban kettő készpénzfelvételt hajt végre, amelynek együttes összege nem haladja meg 
az egyszázötvenezer forintot, vagy a fizetési számlát vezető hitelintézet bankfiók-hálózatában forintban egy 
készpénzfelvételt hajt végre legfeljebb ötvenezer forint értékben, valamint

b) akár papír alapon, akár elektronikus úton négy átutalási megbízást ad, amelynek együttes összege 
a  rendszeres átutalási megbízások alapján teljesített átutalásokkal együtt nem haladja meg az  egyszázezer 
forintot.

 (2) Az  alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződésben a  hitelintézet a  szokásos árképzési gyakorlata szerint 
határozza meg
a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása, valamint pótlása díját,
b) az (1) bekezdésben meghatározottakon túli készpénzfelvétel, valamint átutalási megbízás díját, továbbá
c) a keretszerződésben rögzített kötelezettségek fogyasztó általi megszegéséhez kapcsolódó díjat, büntetést.

 (3) Az  alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés alapján a  fizető fél által a  kedvezményezett útján forintban 
kezdeményezett készpénz-helyettesítő eszközzel történt fizetés, az  alapszámlára forintban történő készpénz 
befizetése, valamint az  alapszámláról forintban történő beszedés teljesítése után külön díj vagy költség nem 
számítható fel.

 (4) Az alapszámla ingyenes igénybevételének lehetősége tekintetében
a) az érintett, rászoruló fogyasztók köréről, valamint
b) az  (1)  bekezdés szerinti díj fogyasztóval vagy hitelintézettel az  állami vagy önkormányzati költségvetésből 

történő elszámolásának módjáról
külön jogszabály rendelkezik.

3. Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötése

5. §  Az alapszámlát vezető hitelintézetnek a  fogyasztó fizetési számlára vonatkozó keretszerződés-kötésre irányuló 
jognyilatkozatát megelőző papíron vagy tartós adathordozón történő tájékoztatása külön kiterjed
a) az  alapszámla, valamint a  hitelintézet által vezetett más fizetési számlák közötti eltérésekre is, ideértve 

a használatuk feltételeit, valamint díjukat és költségüket, valamint
b) a 3. § (4) bekezdésében foglaltakra.

6. § (1) EGT-államban tartózkodásra jogosult fogyasztó az  alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését 
– a  (2)  bekezdésben meghatározott eltéréssel – akkor kezdeményezheti, ha Magyarországon más pénzforgalmi 
szolgáltatónál nem rendelkezik forintban vezetett fizetési számlával és nincs rendelkezési joga sem ilyen számla 
felett. Erről a fogyasztó a keretszerződés megkötésének kezdeményezésekor köteles írásban nyilatkozni.

 (2) Ha a  fogyasztó Magyarországon forintban vezetett fizetési számlával már rendelkezik vagy ilyen számla felett 
van rendelkezési joga, a  hitelintézet erre hivatkozva nem utasíthatja el az  alapszámla vezetésére vonatkozó 
keretszerződés megkötését, ha a  fogyasztó nyilatkozik arról, hogy a  fizetési számlaszerződése felmondásra vagy 
a rendelkezési joga megszüntetésre került.

 (3) A  fogyasztó az  alapszámlára vonatkozó keretszerződés megkötésének, valamint módosításának 
kezdeményezésekor nem igényelhet az  alapszámla vezetéséhez kapcsolódóan olyan további szolgáltatást, amely 
nem része az alapszámlát vezető hitelintézet által ajánlott keretszerződésnek.

 (4) A  fogyasztó köteles tájékoztatni az  alapszámláját vezető hitelintézetet, ha az  alapszámla vezetésére vonatkozó 
keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla 
vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé 
teszi legalább az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

7. § (1) Alapszámlát vezető hitelintézet az  alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötése iránti kérelem 
elfogadásáról vagy elutasításáról haladéktalanul, de legkésőbb a  hiánytalan kérelem kézhezvételét követő 
10 munkanapon belül dönt, amelyről értesíti a fogyasztót.
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 (2) Ha jogszabály nem tiltja, a  kérelem elutasításának indokáról az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőn belül 
a hitelintézet köteles a fogyasztót írásban, külön díj felszámítása nélkül tájékoztatni.

 (3) Az  elutasításról szóló értesítésben tájékoztatni kell a  fogyasztót az  elutasításhoz kapcsolódó panasztételi 
lehetőségéről, valamint arról, hogy az alapszámlát vezető hitelintézet a Pénzügyi Békéltető Testület irányába tett-e 
általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a  Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes 
elérhetőségét, valamint a  levelezési címét, továbbá a  fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a  Pénzügyi 
Békéltető Testület által készített és a hitelintézet rendelkezésére bocsátott kérelem-nyomtatványt.

4. Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés felmondása

8. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a  hitelintézet az  alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződést 
kizárólag akkor mondhatja fel, ha
a) a fogyasztó az alapszámlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem szerződésszerűen használta fel,
b) az alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet,
c) a  fogyasztó az  alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötésekor megtévesztő vagy valótlan 

adatot közölt a hitelintézettel az alapszámlára vonatkozó jogosultsága tekintetében,
d) a fogyasztó már nem jogosult EGT-államban jogszerű tartózkodásra,
e) a  fogyasztó az  alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon 

más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy 
olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi legalább az  1.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott szolgáltatások igénybevételét, vagy

f ) legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és a fogyasztó tartozását a hitelintézet felszólítására 
sem fizette meg.

 (2) Az  (1)  bekezdés a) és c)  pontja a  keretszerződésben foglaltak súlyos megsértésének minősül, ezért a  felmondás 
azonnali hatályú.

 (3) A felmondást – ha jogszabály nem tiltja – a hitelintézet annak közlésével egyidejűleg írásban, külön díj felszámítása 
nélkül köteles megindokolni.

 (4) A felmondásról szóló értesítésben tájékoztatni kell a fogyasztót a szerződés felmondásával kapcsolatos panasztételi 
lehetőségéről, valamint arról, hogy az alapszámlát vezető hitelintézet a Pénzügyi Békéltető Testület irányába tett-e 
általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a  Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes 
elérhetőségét, valamint a  levelezési címét, továbbá a  fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a  Pénzügyi 
Békéltető Testület által készített és a hitelintézet rendelkezésére bocsátott kérelem-nyomtatványt.

5. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2016. szeptember 18-án lép hatályba.

10. §  Az e rendeletben foglaltakat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő hitelintézet legkésőbb 
2016. október 15-től köteles alkalmazni.

11. §  Ez a  rendelet a  fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a  fizetésiszámla-váltásról és 
az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete
a fizetési számla váltásáról

A Kormány a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 64/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet előírásait kell alkalmazni a  pénzforgalmi szolgáltatók által fogyasztók részére Magyarországon nyitott 
vagy vezetett fizetési számla váltásához kapcsolódó eljárással összefüggő szolgáltatásra (a továbbiakban: 
számlaváltás), ha a  számlaváltással érintett fizetési számlákat azonos pénznemben vezetik és az  érintett fizetési 
számlák legalább a következő fizetési módok lebonyolítását teszik lehetővé:
a) fizetési számlához kötődő készpénzfizetés keretében készpénz befizetése fizetési számlára, valamint 

készpénz kifizetése fizetési számláról és
b) fizetési számlák közötti fizetés keretében átutalás teljesítése, valamint jóváírása.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1. átirányítás: a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató azon szolgáltatása, amelynek keretében 

a  számlaváltással érintett beérkező átutalási megbízás összegét és a  kísérő adatokat, valamint a  beszedési 
megbízásokat külön fizetési megbízásként továbbítja az  új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató részére 
a fogyasztó fizetési számláján történő jóváírás vagy a fogyasztó fizetési számlájának megterhelése céljából;

2. korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: az  a  pénzforgalmi szolgáltató, amely továbbítja 
a számlaváltáshoz szükséges információkat;

3. központi átirányítási szolgáltatás: fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi szolgáltató 
vagy levelező bank szolgáltatása, amelynek keretében az átutalások és beszedési megbízások átirányításáról 
–  külön fizetési megbízás nélkül – a  fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi 
szolgáltató vagy levelező bank gondoskodik;

4. külföldi pénzforgalmi szolgáltató: az  a  pénzforgalmi szolgáltató, amelynek székhelye nem Magyarországon 
van;

5. levelező bank: fizetési rendszerhez közvetlenül nem csatlakozó pénzforgalmi szolgáltató részére a  fizetési 
rendszerhez hozzáférést biztosító pénzforgalmi szolgáltató;

6. új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: az  a  pénzforgalmi szolgáltató, amelynek a  számlaváltáshoz 
szükséges információkat továbbítják.

2. Számlaváltás belföldön vezetett fizetési számlák között

3. § (1) A  számlaváltást a  fizetésiszámla-tulajdonos fogyasztónak számlaváltási meghatalmazással kell kezdeményeznie 
az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál írásban, magyar nyelven vagy a fogyasztóval történt megállapodás 
alapján kikötött más nyelven.

 (2) Ha a  fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a  számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási 
meghatalmazást adhatnak.

 (3) Az  átvételi igazolással ellátott számlaváltási meghatalmazásból egy példányt az  új számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltató visszaad a fogyasztó részére.

4. § (1) A számlaváltási meghatalmazásban lehetővé kell tenni a fogyasztó számára, hogy
a) külön hozzájárulását adja

aa) a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 7. §-ban meghatározott egyes feladatai, valamint
ab) az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 9. §-ban meghatározott egyes feladatai
elvégzéséhez;

b) meghatározza a számlaváltással érintett
ba) beérkező ismétlődő átutalásokat,
bb) rendszeres átutalási megbízásokat és
bc) beszedési megbízásokat;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 132. szám 68287

c) nyilatkozzon arról, hogy az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató helyett inkább maga végzi a beérkező 
ismétlődő átutalások fizető feleinek, illetve a  beszedések kedvezményezettjeinek 9.  § (1)  bekezdés c) és 
d) pontja szerinti értesítésével összefüggő feladatokat;

d) meghatározza azt a  munkanapot, amelytől kezdődően a  rendszeres átutalási megbízásokat és a  beszedési 
megbízásokat az  új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számláról kell 
teljesíteni;

e) a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számla keretszerződést – felmondási 
idő kikötése hiányában – legkorábban a d) pontban meghatározott munkanappal felmondja.

 (2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti munkanapot attól a munkanaptól kell számítani, amikor a korábbi számlavezető 
pénzforgalmi szolgáltatótól a  6.  § a) és b)  pontja alapján továbbított adatokat az  új számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltató megkapta (a továbbiakban: kezdő nap). Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti munkanap legkorábbi 
időpontja a kezdőnapot követő hatodik munkanap.

 (3) A számlaváltási meghatalmazásban a fogyasztó
a) megadja az  (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában megjelölt átutalásokat kezdeményező felek postai vagy 

elektronikus elérését biztosító adatait, ideértve a  kapcsolattartó személy eléréséhez szükséges adatokat, 
kivéve, ha az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot tesz,

b) ha ahhoz nem szükséges a  kedvezményezett írásbeli hozzájárulása, akkor igényelheti a  beszedési 
felhatalmazások számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által betartandó feltételeinek a  számlaváltással 
egyidejű módosítását.

5. §  Az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató
a) levélmintát bocsát a  4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott lehetőséget igénybe vevő fogyasztó 

rendelkezésére, amely tartalmazza a  fizetési számla adatait és a  meghatalmazásban megjelölt kezdő 
időpontot; valamint

b) euró összeg beszedésére vonatkozó felhatalmazás esetén tájékoztatja a  fogyasztót az  euróátutalások és 
-beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdés d) pontja 
szerinti jogairól.

6. §  A számlaváltási meghatalmazás átvételét követő két munkanapon belül az  új pénzforgalmi szolgáltató felkéri 
a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a  következő műveletek elvégzésére, amennyiben azt 
a számlaváltási meghatalmazás tartalmazza:
a) a  számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges 

adatok és a beszedési felhatalmazások adatainak átadása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és 
– amennyiben azt a fogyasztó külön igényelte – a fogyasztónak;

b) a  megelőző 13 hónapban a  fogyasztó fizetési számlájára beérkező rendszeres átutalásokra és a  beszedők 
által kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra vonatkozó adatok átadása az  új számlavezető 
pénzforgalmi szolgáltatónak és – amennyiben azt a fogyasztó külön igényelte – a fogyasztónak;

c) ha a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a  központi átirányítási szolgáltatás nem biztosít 
automatikus átirányítást, akkor a beszedési megbízások teljesítésének és a beérkező átutalások jóváírásának 
leállítása a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal;

d) a rendszeres átutalási megbízások törlése a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal;
e) a  fogyasztó által meghatározott napon a fizetési számla pozitív egyenlegének átutalása az új számlavezető 

pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számlára;
f ) a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla lezárása a  fogyasztó által 

meghatározott munkanapon.

7. §  A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató az  új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató felkérésének 
kézhezvételét követően a következő műveleteket végzi el, amennyiben azt a felkérés tartalmazza:
a) a  6.  § a) és b)  pontjában meghatározott adatokat öt munkanapon belül megküldi az  új számlavezető 

pénzforgalmi szolgáltatónak és szükség esetén a fogyasztónak;
b) ha a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a  központi átirányítás szolgáltatás nem biztosít 

automatikus átirányítást, akkor a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal
ba) a beérkező átutalásokat nem írja jóvá a fizetési számlán és
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bb) a beszedési megbízásokat nem teljesíti;
c) a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a rendszeres átutalási megbízásokat törli;
d) a  meghatalmazásban megjelölt napon a  fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget átutalja az  új 

számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott és vezetett fizetési számlára;
e) a  fizetési számlát megszünteti a  fizetésiszámla-szerződésben felmondási idő kikötése hiányában 

a  meghatalmazásban megjelölt napon, felmondási idő kikötése esetén a  megjelölt naptól számítottan 
a felmondási idő leteltekor, amennyiben
ea) a  fogyasztó a  fizetésiszámla-szerződést a  4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározottaknak 

megfelelően felmondta,
eb) a fogyasztónak nincs további fennálló kötelezettsége az adott fizetési számla tekintetében, valamint
ec) az a), b) és d) pontban meghatározott feladatait teljesítette;

f ) bizonyítható módon haladéktalanul tájékoztatja a  fogyasztót, amennyiben fennálló kötelezettségei 
akadályozzák fizetési számlájának megszüntetését.

8. § (1) A  fizetési-számlaszerződés megszüntetésének és a  felek közötti elszámolásnak nem lehet akadálya, hogy 
a  fogyasztó a  fizetési számlát szolgáltatáscsomagban veszi igénybe, vagy a  fogyasztó és a  korábbi számlavezető 
pénzforgalmi szolgáltató között egyéb üzleti kapcsolat is fennáll, ide nem értve a  jogszabályban kifejezetten 
megengedett árukapcsolás esetét.

 (2) A  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a  számlaváltási meghatalmazásban megadott dátumot 
megelőzően, a  fogyasztó számára nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás zökkenőmentessége érdekében 
a  jogszabályban, uniós jogi aktusban vagy keretszerződésben meghatározott esetek kivételével nem tilthatja le 
a fizetési számlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket.

9. § (1) Az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a korábbi pénzforgalmi szolgáltatótól a 6. § a) és b) pontja alapján kért 
adatok kézhezvételét követő öt munkanapon belül a  számlaváltási meghatalmazásban meghatározott módon, 
illetve amennyiben a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a  fogyasztó által megadott információk 
azt számára lehetővé teszik:
a) rögzíti és a  számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal teljesíti a  fogyasztó által 

megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat;
b) megteszi az  előkészületeket a  beszedési megbízásoknak a  beszedési felhatalmazásokban megjelölt naptól 

kezdődő teljesítésére;
c) a fogyasztó fizetési számlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető pénzforgalmi 

szolgáltatói útján tájékoztatja a fogyasztónak az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési 
számlájáról;

d) a  beszedőket tájékoztatja az  új fizetési számláról és megjelöli azt az  időpontot, amelytől kezdődően 
a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesíti.

 (2) Ha az új pénzforgalmi szolgáltató nem rendelkezik az (1) bekezdés c) pontja szerinti ismétlődően átutalást teljesítő 
fizető fél vagy az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti beszedés kedvezményezettjének tájékoztatásához szükséges 
adatokkal, felkéri a fogyasztót vagy a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a hiányzó adatok megadására.

10. §  A 6.  § a) és b)  pontjában előírt adatcserét a  korábbi és az  új pénzforgalmi szolgáltatók között elektronikus 
üzenetváltással kell lebonyolítani
a) védett, zárt hálózaton vagy
b) nyílt hálózaton, titkosítással, fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy elektronikus bélyegző 

használatával.

3. Számlanyitás megkönnyítése más EGT-államban

11. § (1) Másik EGT-államban működő pénzforgalmi szolgáltatónál történő fizetési számla megnyitásának megkönnyítése 
érdekében a  fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató magyar nyelven vagy a  fogyasztóval kötött 
megállapodás alapján kikötött más nyelven a fogyasztó kérésére kimutatást ad a fogyasztó részére:
a) az érvényes rendszeres átutalási megbízásokról;
b) az érvényes beszedési felhatalmazásokról;
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c) a  megelőző 13 hónapban a  fogyasztó fizetési számláján jóváírt ismétlődő beérkező átutalásokról, valamint 
a fogyasztó számlájának terhére teljesített beszedési megbízásokról.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kimutatást a  pénzforgalmi szolgáltató díj- és költségmentesen bocsátja a  fogyasztó 
rendelkezésére.

 (3) A  fizetésiszámla-szerződés fogyasztó általi felmondása esetén a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 
a fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget a fogyasztó kérésére
a) átutalja a fogyasztó új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számlájára;
b) elszámol a fogyasztóval.

 (4) A (3) bekezdésben meghatározott feladatait a pénzforgalmi szolgáltató
a) felmondási idő kikötésének hiányában a  fogyasztó által megjelölt, legalább hat munkanappal a  fogyasztó 

(1) bekezdés szerinti kérésének napja utáni munkanapon;
b) felmondási idő kikötésekor a felmondási idő lejártát követő munkanapon
végzi el.

 (5) A pénzforgalmi szolgáltatónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a fogyasztót, amennyiben fennálló kötelezettségei 
akadályozzák a fizetési számlájának megszüntetését.

4. Számlaváltás külföldön vezetett fizetési számláról Magyarországon vezetett számlára

12. §  A fogyasztó fizetési számla megnyitására vonatkozó kezdeményezése során a  11.  § (1)  bekezdésének megfelelő 
tartalmú, külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kiállított dokumentumok bemutatása nem kötelezi az  új 
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy általa egyébként nem nyújtott szolgáltatásokat biztosítson.

5. A számlaváltáshoz kapcsolódó díjak

13. § (1) A  számlaváltással összefüggésben – a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott eltéréssel – a  korábbi számlavezető 
pénzforgalmi szolgáltató, valamint az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató kizárólag tényleges ráfordításaival 
arányos, ésszerű díjat állapíthat meg.

 (2) A  7.  § a)  pontjában meghatározott adatszolgáltatásért a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató sem 
a fogyasztónak, sem pedig az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak nem számíthat fel díjat vagy költséget.

 (3) A  fogyasztó kérésére a  korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató és az  új számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltató a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú kimutatást a  felhasználás céljától függetlenül díj- és 
költségmentesen bocsátja a fogyasztó rendelkezésére.

6. A fogyasztó kárának megtérítése

14. § (1) Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően 
teljesíti, és ezzel a  fogyasztónak kárt okoz, köteles a  fogyasztó pénzügyi veszteségét – ideértve a  díj- és 
kamatveszteségeit is – haladéktalanul megtéríteni.

 (2) A  pénzforgalmi szolgáltató mentesül a  felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az  e  rendeletben meghatározott 
kötelezettségének teljesítését tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban, 
közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki.

7. A számlaváltásra vonatkozó tájékoztatás

15. § (1) A  pénzforgalmi szolgáltató a  számlaváltási szolgáltatásra vonatkozóan a  fogyasztók részére köteles tájékoztatást 
nyújtani az alábbiakról:
a) a  korábbi és az  új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató szerepe a  számlaváltási eljárás egyes lépéseiben, 

a 6–12. §-ban meghatározottak szerint;
b) az egyes lépések végrehajtására rendelkezésre álló határidő;
c) a számlaváltási eljárásért felszámított díjak, ha vannak ilyenek;
d) mindazon adat, amelyet a fogyasztónak kell megadnia és
e) a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása igénybevételének lehetősége és módja.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón díjmentesen hozzáférhetővé kell 
tenni a  pénzforgalmi szolgáltató minden olyan helyiségében, amelybe a  fogyasztók beléphetnek, továbbá 
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elektronikus formában mindenkor elérhetővé kell tenni a pénzforgalmi szolgáltató honlapján, és kérésre a fogyasztó 
rendelkezésére kell bocsátani.

8. Számlaváltás korlátozásának tilalma

16. §  A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nem utasíthatja vissza a fogyasztó számlaváltási meghatalmazását.

9. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet 2016. október 29-én lép hatályba.

18. §  Ez a  rendelet a  fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a  fizetésiszámla-váltásról és 
az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 27.  § 1.  pontja és 29.  §-a tekintetében a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 27. § 2. pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 27. § 3. pontja tekintetében a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (1) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet „A Kincstár eljárása, a hatáskör és az illetékesség 
szabályai” alcíme a következő 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C.  § (1) Az  államháztartásról szóló törvényben meghatározott Likviditási Bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) 
tagjait a miniszter határozatlan időtartamra bízza meg.
(2) A Bizottság hét tagból áll, amelyből
a) a miniszter öt tagot,
b) a Kincstár elnöke két tagot
jelöl.
(3) A Bizottság elnökét a tagok közül a miniszter bízza meg.
(4) A Bizottság tagjait a miniszter bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.
(5) A  bizottsági tagok feladataik ellátásáért díjazásban részesülnek, amelyet a  miniszter vezetése alá tartozó 
minisztérium biztosít a költségvetéséből.
(6) A Bizottság önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, a titkársági feladatait a Kincstár látja el.”
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2. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendeletet a  helyi önkormányzatok, a  nemzetiségi önkormányzatok, az  önkormányzati társulások, 
a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a  továbbiakban 
együtt: önkormányzat), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaságok és az  ilyen gazdasági társaságok 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaságok (a  továbbiakban: gazdasági társaság), valamint a  kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 
minden olyan adósságot keletkeztető ügyletére és kezesség-, illetve garanciavállalására (az 1. és 2. alcím 
alkalmazásában a  továbbiakban együtt: ügylet) alkalmazni kell, amelyhez a  Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerint a Kormány vagy az államháztartásért felelős miniszter 
hozzájárulása szükséges.”

3. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről – a  Gst. 10.  § (3)  bekezdés b)  pontja, valamint 
c)  pont cb) és cd)  alpontja, továbbá a  Gst. 10/A.  §-a szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a  Gst. 
10/B.  § (3)  bekezdése szerinti adósságmegújító ügyletek (a  továbbiakban: adósságmegújító ügylet) kivételével 
– az  önkormányzat a  költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de legkésőbb március 
16-áig a  kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben szereplő adatlapon – e  rendszeren 
keresztül – adatot szolgáltat a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: 
Igazgatóság).”

4. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  kérelem és mellékleteinek 6.  § (4)  bekezdése szerinti kézhezvételét 
követően megvizsgálja, hogy
a) az  ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az  önkormányzat kérelme és azok mellékletei 
megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak,
b) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását 
eredményezi-e, és
c) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén az  megfelel-e az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
96. §-ában foglalt szabályozásnak.”

5. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 9. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó kérelmet a Kormány akkor utasítja el, ha a 7. § (1) bekezdés 
c)  pontja, valamint az  (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja szerinti feltételek bármelyike nem teljesül. Az  (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti feltétel alkalmazása során az önkormányzati kezesség-, és garanciavállalás esetében az adósságot 
keletkeztető ügylet futamidejének vége alatt a  kezesség és garancia érvényesíthetőségére rendelkezésre álló 
határidő lejártát kell érteni.”

6. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) Adósságmegújító ügylet és kezesség-, illetve garanciavállalás esetén nem kell alkalmazni a  3. és 4.  §-t, 
az 5. § (1) bekezdését, az 5. § (2a) bekezdés a)–c), g) és h) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) alpontját, a 6. § 
(1) bekezdés e) pontját, a 6. § (2) bekezdés a) pontját, a 7. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 9. § (1) bekezdés 
b) pontját.
(2) A Gst. 10/A. §-a szerinti működési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén nem kell alkalmazni a 3. és 4. §-t, 
az 5. § (1) bekezdését, az 5. § (2a) bekezdés c), g) és h) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) és df ) alpontját, g) és 
i) pontját, a 6. § (1) bekezdés e) pontját, a 6. § (2) bekezdés a) és c) pontját, valamint a 7. § (1) bekezdés c) pontját.”
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7. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 3/A. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. A  kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaság és az  ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaság adósságot keletkeztető ügyletének engedélyezése”

8. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet
1.  3.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a „szervezettől” szövegrész helyébe a „szervezettől az  önkormányzat által” 

szöveg,
2.  3.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a  „kötelezettséget” szövegrész helyébe a  „kötelezettséget, amelybe nem 

számítandó bele az  európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az  önkormányzat által elnyert 
támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet összege” szöveg,

3.  5.  § (2a)  bekezdés b)  pontjában a „meghatározását,” szövegrész helyébe a „meghatározását, működési célú 
ügylet esetén annak célját,” szöveg,

4.  5.  § (2a)  bekezdés g)  pontjában a „teljesített,” szövegrész helyébe a „teljesített, de annak teljesítésére a  Gst. 
10/C. § (1) bekezdése alapján kötelezett volt,” szöveg,

5.  7. § (3) bekezdésében a „kérelem 6. § (2) bekezdés szerinti véleményezésének lezárultát vagy a” szövegrész 
helyébe a „kérelem véleményezésének lezárultát vagy a (2) bekezdés szerinti” szöveg,

6.  9. § (1) bekezdés b) pontjában az „a fejlesztés” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
7.  11/A. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaság adósság” szövegrész helyébe a „kormányzati szektorba sorolt 

egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen 
gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont de) alpontja.

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

10. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) és (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az  elkülönített állami pénzalapok és a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelő szervei elkészítik 
az általuk kezelt elkülönített állami pénzalap, illetve társadalombiztosítás pénzügyi alapja elemi költségvetését, és 
arról adatot szolgáltatnak a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.
(5) A  központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetését a  fejezetet irányító szerv, ha a  fejezetet irányító szerv 
vezetője az államháztartásért felelős miniszter, a Kincstár készíti el. A Kincstár által készített elemi költségvetéshez 
az  államháztartási számviteli kormányrendeletben meghatározott szervezetek adatot szolgáltatnak. Az  elemi 
költségvetésről – ha annak elkészítésére nem a  Kincstár köteles – a  fejezetet irányító szerv adatot szolgáltat 
a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”

 (2) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő adatszolgáltatás határideje 
a költségvetési évet megelőző év november 30-a, illetve – év közben alapított költségvetési szerv vagy új előirányzat 
év közben történő létrehozása esetén – az alapítást, létrehozást követő harminc nap. Ha a központi költségvetésről 
szóló törvény a  költségvetési évet megelőző év november 20-áig nem kerül az  Országgyűlés által elfogadásra és 
kihirdetésre, az  előzetes elemi költségvetést az  Országgyűlés számára benyújtott központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat vagy – annak benyújtása esetén – az  összegző módosító javaslattal egybeszerkesztett szövege 
alapján kell elkészíteni. Ilyen esetben az elemi költségvetést a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől 
számított harminc napon belül – ha az Áht. 28/A. § (3) bekezdése szerinti követelmény teljesítéséhez szükséges – 
módosítani, véglegesíteni kell.”
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11. § (1) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51.  § (1a)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  2014–2020 közötti programozási időszak uniós fejlesztéspolitikai céljai teljesítésével összefüggő feladatok 
végrehajtásában részt vevő olyan költségvetési szerv, amely
a) központi koordinatív, irányító hatósági vagy közreműködő szervezeti feladatokat lát el,
b) az a) pont szerinti szervek irányítása vagy felügyelete alatt áll és projekt-végrehajtási feladatokat lát el,
c) európai uniós költségvetési tagállami kapcsolatokkal összefüggő államháztartási vonatkozású feladatokat lát el,
d) ellenőrző hatósági, igazoló hatósági feladatokat lát el,
e) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű uniós támogatásból finanszírozott környezetvédelmi 
projektet valósít meg, vagy
f ) a fenti feladatok végrehajtásának hátterét biztosító pénzügyi, jogi vagy humánerőforrás-gazdálkodási feladatokat 
végez,
az egységes rovatrend K1103. Céljuttatás, projektprémium rovata elsősorban európai uniós forrásból fedezett 
költségvetési kiadási előirányzata terhére az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél nagyobb kötelezettséget is 
vállalhat.”

 (2) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51.  §-a a  következő 
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  2014–2020 közötti programozási időszak uniós fejlesztéspolitikai céljai teljesítésével összefüggő feladatok 
végrehajtásában részt vevő azon kormányhivatal, amely a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben kijelölt szervként 
a  kutatás, technológiai fejlesztés és innováció területén szakpolitikai felelősi feladatokat lát el, illetve az  irányító 
hatóság eljárásában a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény alapján közreműködik, 
az  egységes rovatrend K1103. Céljuttatás, projektprémium rovata elsősorban európai uniós forrásból fedezett 
költségvetési kiadási előirányzata terhére az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél nagyobb kötelezettséget is 
vállalhat.”

12. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/A.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha jogszabály – a  központi költségvetés Áht. 14.  § (3)  bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 
támogatások esetén jogszabály vagy a Kormány határozata – a támogatás biztosításának módjáról nem rendelkezik, 
arról
a) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások esetén 
támogatói okiratot kell kibocsátani,
b) más esetben hatósági szerződésnek nem minősülő támogatási szerződésben kell megállapodni 
a kedvezményezettel.”

13. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84.  § (1)  bekezdése 
a következő f ) ponttal egészül ki:
(A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől)
„f ) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó forrás terhére megvalósuló projektek esetében végrehajtó 
szervként eljáró, a Polgári Törvénykönyv szerint többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság esetében, ha 
az alábbi feltételek egyike teljesül:
fa) a  támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az  állam, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat 
kizárólagos tulajdonába, vasúti pályahálózat működtetője vagy közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság 
kizárólagos tulajdonába kerül,
fb) a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság a támogatást az állam, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása, nemzetiségi önkormányzatok 
társulása vagy – központi költségvetési szerv kivételével – költségvetési szerv vagyonának fejlesztésére fordítja,
fc) a  Polgári Törvénykönyv 8:2.  § szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság a  támogatást 
az  fb)  alpontban meghatározott szervezetek valamelyikének többségi befolyása alatt álló jogi személy olyan 
vagyontárgyának fejlesztésére fordítja, amely közfeladat ellátását szolgálja vagy közfeladat ellátását mozdítja elő”
(folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.)
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14. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (2) és (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti 
a részbeszámolóban, beszámolóban.
(3) A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a részbeszámoló, beszámoló által érintett időszakban felmerült, 
a  támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített 
összesítőt. Az összesítő tartalmazza az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, 
típusát (így különösen számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat), a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, 
a  gazdasági esemény rövid leírását, nettó összegét, bruttó összegét, a  támogatás terhére elszámolt összeget, 
a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a kedvezményezett 
képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását.”

15. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 100.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ellenőrzés során a támogatónak – az irányítása alá tartozó költségvetési szerv kedvezményezett kivételével – 
ellenőriznie kell a  részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolt, a  támogatott tevékenység megvalósításához 
kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az  összesítőből 
szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az  összesítővel való egyezőségének meglétét az  eredeti 
bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. Hiteles másolatként 
a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. 
A  kiválasztásba a  bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az  összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok 
legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az  ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az  ellenőrzött 
számlák összege elérje az  összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. A  támogató a  támogatási szerződésben 
a bizonylatok száma tekintetében magasabb mértéket is meghatározhat.”

16. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet „[Az Áht. 58.  §-ához]” 
alcíme a következő 108/A. §-sal egészül ki:
„108/A. § (1) Az Áht. 58. § (2) bekezdése szerinti önellenőrzési pótlék mértéke
a) ha az önellenőrzéssel a helyi önkormányzat visszafizetési kötelezettsége csökken, a csökkenés 10%-a, de legalább 
tízezer forint,
b) ha az  önellenőrzéssel a  helyi önkormányzat többlettámogatásra lesz jogosult, a  többlettámogatás 10%-a, de 
legalább tízezer forint,
c) más esetben ötezer forint.
(2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti eset együttes fennállása esetén az  a) és b)  pontban megállapított 
önellenőrzési pótlékot külön-külön kell megállapítani és megfizetni.
(3) Az  önellenőrzésre kérelmet az  a  helyi önkormányzat nyújthat be, amely az  éves költségvetési beszámolóját 
a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerbe feltöltötte, és azt a Kincstár felülvizsgálta és elfogadta.
(4) A helyi önkormányzat az önellenőrzést a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben benyújtott kérelem 
feladásával kezdeményezi, továbbá ezzel egyidejűleg megfizeti az önellenőrzési pótlékot a Kincstár által megjelölt 
fizetési számlára.
(5) Ha az  önellenőrzési pótlék megfizetésére a  kérelem feladását követő öt munkanapon belül nem kerül sor, 
a Kincstár a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ellenkező esetben azt megvizsgálja. Ha a kérelem megfelel 
az  éves költségvetési beszámolónak a  központi költségvetés Áht. 14.  § (3)  bekezdése szerinti fejezetéből kapott 
támogatások felhasználásának elszámolását ismertető részére előírt alaki és tartalmi követelményeknek, a Kincstár 
a kérelmet nyolc napon belül jóváhagyja, ellenkező esetben azt elutasítja.
(6) A Kincstár az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálatának adatait a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben, 
a feltöltött éves költségvetési beszámoló másolati példányán keresztül publikálja.”

17. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 111. § h) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A visszafizetési kötelezettség, illetve a  helyi önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás átutalásra kerülő 
összegének megállapítása és teljesítése során)
„h) a szociális ágazati összevont pótlék összegének egyenlegét”
(kell figyelembe venni.)



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 132. szám 68295

18. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/F. § (8) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  ellenőrzési jelentés alapján az  ellenőrzött szerv vezetője a  végrehajtásért felelős személyeket kijelölő és 
a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készít, és azt az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 
harminc napon belül megküldi a Kincstár részére.”

 (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/F. §-a a következő 
(9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha az  intézkedési tervben foglalt intézkedések hiányosak vagy más okból nem elfogadhatóak, a  Kincstár 
az  intézkedési tervet indokolással és tizenöt munkanap póthatáridő tűzésével visszaküldi kijavításra, kiegészítésre 
az ellenőrzött szerv vezetőjének.
(10) Az  ellenőrzött szerv vezetője az  intézkedési terv szerinti intézkedéseket köteles az  abban meghatározott 
határidőre végrehajtani és arról a Kincstárt írásban tájékoztatni.
(11) Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását a Kincstár utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.”

19. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 128.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  központi költségvetésről szóló törvény a  költségvetési évet megelőző év november 20-áig nem kerül 
az  Országgyűlés által elfogadásra és kihirdetésre, és az  előzetes, valamint a  végleges elemi költségvetés között 
eltérés mutatkozik, az  előzetesen megállapított január havi keret miatti korrekciót a  Kincstár a  március havi keret 
megállapításakor végzi el.”

20. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 129.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A teljesítésarányos előirányzat-finanszírozási tervet a fejezetet irányító szervnek a költségvetési év január 10-éig, 
majd ezt követően havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap 20-áig kell benyújtania a Kincstárhoz.”

21. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 133.  § (2) és 
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  előirányzat-felhasználási tervet az  elkülönített állami pénzalap kezelő szerve készíti el és azt  
– a  (2a)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  tárgyhónapot megelőző hónap 25-éig megküldi a  Kincstár 
részére.
(2a) Az  elkülönített állami pénzalap központi támogatásokat tartalmazó, a  tárgyévre vonatkozó előirányzat-
felhasználási tervét az  elkülönített állami pénzalap kezelő szerve a  tárgyévet megelőző hónap 25-éig készíti el és 
megküldi a  Kincstár részére. A  központi támogatásokat tartalmazó előirányzat-felhasználási terv indokolt esetben 
az elfogadását követően módosítható.”

22. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 136.  § (5)  bekezdés 
b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kincstár az előirányzat-felhasználási terv alaki és tartalmi ellenőrzése után
az Egészségbiztosítási Alap előirányzat-felhasználási tervét, ha)
„ba) a  zárt előirányzatok tárgyhónap végéig tervezett összegei az  időarányos előirányzatot nem haladják meg, 
a tárgyhónapot megelőző utolsó kincstári napon gondoskodik az előirányzat-felhasználási keretek megnyitásáról és 
jóváhagyó aláírásával ellátva ezt visszaigazolja,
bb) bármely zárt előirányzat tárgyhónap végéig tervezett összege meghaladja az  éves előirányzat időarányos 
mértékét, az államháztartásért felelős miniszter számára jóváhagyásra megküldi.”

23. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176.  §-a a  következő 
(12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) 
megállapított 93. § (2) és (3) bekezdését valamint 100. § (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépését követően létrejött 
támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.”



68296 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 132. szám 

24. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.  4. melléklete az 1. melléklet,
2.  5. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

25. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
  1.  1.  § 3.  pontjában a „személy,” szövegrész helyébe a „személy – ide értve az  ahhoz megállapodás alapján 

csatlakozó szervet is –,” szöveg,
  2.  13. § (2) bekezdés a) pontjában az „ellenőrzési” szövegrész helyébe az „ellenőrzési,” szöveg,
  3.  30. §-ában a „szerinti” szövegrész helyébe a „szerinti miniszteri” szöveg,
  4.  36. § (1) bekezdésében a „szerinti költségvetési bevételi előirányzatok – az Áht. 30. § (3) bekezdése, a 34/A. § 

és a 34/B. § rendelkezései megtartása mellett történő –” szövegrész helyébe a „szerint, a költségvetési bevételi 
előirányzatok” szöveg,

  5.  36. § (2) bekezdés d) pontjában a „bevételből” szövegrész helyébe a „forrásból” szöveg,
  6.  45.  § (1)  bekezdésében a „(6)  bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás kivételével” szövegrész 

helyébe a „(5) és (6)  bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás, valamint a  Kbt. 104.  §-a alapján 
megindított olyan közbeszerzési eljárás, amelyben a keretmegállapodás önmagában fizetési kötelezettséget 
nem keletkeztet kivételével” szöveg,

  7.  49.  § a)  pontjában a „kivételével” szövegrész helyébe a „ , valamint a  Nagyvállalati beruházási támogatások 
előirányzat kivételével” szöveg,

  8.  50.  § (1a)  bekezdésében a „Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi” szövegrész helyébe 
a „Jogi” szöveg,

  9.  61/A.  § (3)  bekezdésében a  „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz nyújtott 
költségvetési támogatás felhasználásával összefüggő intézkedéseket, különösen az  azzal összefüggésben 
megkötött szerződéseket és a szerződő fél kiválasztására irányuló eljárást” szövegrész helyébe a „társaságnak 
nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával összefüggő intézkedéseket” szöveg,

10.  61/A.  § (4)  bekezdésében a  „kezelésében lévő, a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházáshoz nyújtott költségvetési támogatás” szövegrész helyébe a  „számára nyújtott költségvetési 
támogatások” szöveg,

11.  75. § (7) bekezdésében az „értelmezendő.” szövegrész helyébe az „értelmezendő. A külföldi kedvezményezett 
személyes joga alkalmazandó továbbá abban az  esetben is, ha jogszabály a  támogatás felhasználása 
tekintetében közbeszerzési kötelezettséget ír elő.” szöveg,

12.  105.  §-ában az „adatszolgáltatást és annak 104.  § (2)  bekezdése szerinti módosítását” szövegrész helyébe 
az „adatszolgáltatást, annak évközi módosítását és az  éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges 
adatszolgáltatást” szöveg,

13.  111.  § h)  pontjában az „összegét” szövegrész helyébe az „összegét és a  szociális ágazati kiegészítő pótlék 
támogatása összegének egyenlegét” szöveg,

14.  112. § (1) bekezdés c) pontjában a „való elszámolás során keletkezik” szövegrész helyébe az „elszámolás vagy 
az önellenőrzés során keletkezik” szöveg,

15.  112. § (4) bekezdés b) pontjában a „felülvizsgálat során” szövegrész helyébe a „felülvizsgálat, az önellenőrzés 
során” szöveg,

16.  112. § (5) bekezdésében a „meg” szövegrész helyébe a „meg, amelyet a Kincstár ellenőriz” szöveg, a „kötelezi” 
szövegrész helyébe a  „kötelezi a” szöveg, a  „megfizetésére” szövegrész helyébe a  „megfizetésére, illetve 
intézkedik a többlet visszautalása érdekében” szöveg,

17.  122/A.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a „4%-át, amelyből levonásra kerül a  tárgyév december 20-án fennálló 
lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített 
egyéb levonási kötelezettség” szövegrész helyébe a „4%-át kitevő, és a  tárgyév december 20-án fennálló 
lemondás miatti visszafizetési kötelezettséggel, forgótőke-visszapótlással, valamint jogszabály alapján 
érvényesített egyéb levonási kötelezettséggel csökkentett összegét” szöveg,

18.  128.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „esetén a” szövegrész helyébe az  „esetén a  központi támogatás 
felhalmozási kiadási előirányzatok arányának megfelelő részéből a” szöveg,

19.  128.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „esetén az” szövegrész helyébe az  „esetén a  központi támogatás 
működési kiadási előirányzatok arányának megfelelő részéből” szöveg, valamint a  „hónapra” szövegrész 
helyébe a „hónapra időarányosan” szöveg,
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20.  128.  § (3)  bekezdésében a „keret megállapításakor a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti összeget az  előzetes 
kincstári költségvetés alapján állapítja meg, amelyet” szövegrész helyébe a „keretet” szöveg, a „csökkent” 
szövegrész helyébe a „csökkenti” szöveg,

21.  130. § (4) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész helyébe a „munkanapon belül” szöveg,
22.  135.  § (2)  bekezdésében az „időarányos szintet, a  Kincstár az  előirányzat-felhasználási tervet véleményével 

együtt” szövegrész helyébe az „időarányos előirányzati szintet, a  Kincstár az  előirányzat-felhasználási tervet 
a pénzügyi folyamatokat bemutató és értékelő levél kíséretében” szöveg,

23.  161.  § (2)  bekezdésében a  „kincstári költségvetés előirányzatainak” szövegrész helyébe a  „kiemelt 
előirányzatok” szöveg,

24.  167/A.  § (4)  bekezdés 8.  pontjában a  „körzet)” szövegrész helyébe a  „körzet) és a  társult feladatellátás 
egységét meghatározó kódot (a továbbiakban: társulási körzet)” szöveg,

25.  167/A.  § (4)  bekezdés 13.  pontjában a  „felsorolását,” szövegrész helyébe a  „felsorolását, a  társulási 
megállapodás szerinti székhely önkormányzatot,” szöveg,

26.  167/J.  § (2)  bekezdés 3.  pont b)  alpontjában a „neve,” szövegrész helyébe a „neve, társulási körzet száma,” 
szöveg,

27.  167/J.  § (2)  bekezdés 8.  pontjában a „száma” szövegrész helyébe a „száma, társulási megállapodás szerinti 
székhely önkormányzat neve, székhelye, PIR száma” szöveg,

28.  169.  § (1)  bekezdésében a  „tanács” szövegrész helyébe a  „tanács a  költségvetési számvitel nyilvántartási 
számláin a tárgyidőszakban könyvelt adatokból” szöveg,

29.  169. § (2) bekezdésében a „kötelezettségek” szövegrész helyébe a „kötelezettségek tárgyidőszakban könyvelt” 
szöveg, az „általi” szövegrész helyébe az „által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben történő” 
szöveg,

30.  170. § (1) bekezdésében a „források alakulására vonatkozóan” szövegrész helyébe a „források tárgyidőszakban 
könyvelt változásairól” szöveg,

31.  170. § (4) bekezdésében az „A (3) bekezdéstől eltérően az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg
lép.

26. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.  „[Az Áht. 28/A. § (1) bekezdéséhez]” alcíme,
2.  32. § (3) bekezdése,
3.  61/C. § (3) bekezdése,
4.  72. § (1) bekezdése,
5.  170. § (3) bekezdése,
6.  1. melléklet I. pont 30a. és 34. alpontja.

 (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.  32. § (1) bekezdésében az „a költségvetési év február 28-áig – év közben alapított költségvetési szerv esetén 

a kincstári költségvetés megállapítását követő negyvenöt napon belül –” szöveg,
2.  32.  § (2)  bekezdésében az „a költségvetési év február 28-áig – új fejezeti kezelésű előirányzat év közben 

történő létrehozása esetén a kincstári költségvetés megállapítását követő negyvenöt napon belül –” szöveg,
3.  61/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „kincstári és” szöveg,
4.  83.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és a  103.  § (2)  bekezdésében a  „vagy a  társulási megállapodásban 

meghatározott” szöveg,
5.  126.  § (2)  bekezdésében az „ , az  elemi költségvetésről a  Kincstárnak történő adatszolgáltatásig kiemelt 

előirányzati szinten” szöveg,
6.  132. § (1) bekezdésében az „A január hónapra vonatkozó finanszírozási tervet a költségvetési évet megelőző 

év december 22-éig kell a Kincstár részére megküldeni.” szöveg.

4. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

27. §  Hatályát veszti
1.  a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet,
2.  a  nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 

szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet és
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3.  a  köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 263/2015. (IX. 14.) Korm. 
rendelet.

5. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 16. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) A 3. §, a 6. §, a 8. § 3. és 6. pontja, a 14. §, a 15. §, a 17. §, a 23. §, a 26. § (1) bekezdés 6. pontja, a 27. § és a 29. §  

2017. január 1-jén lép hatályba.

29. §  A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezését megelőzően megállapított és írásban közölt közműfejlesztési 
hozzájárulások után járó közműfejlesztési támogatás igénybevételénél a  Rendelet közlés időpontjában hatályos 
előírásait kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet C) pontjában 
foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C

1 Időpont Az utalandó összeg 
megoszlása

A nettósítás tartalma (levonások)]

2 Január hónap első 
munkanapja

A tárgyévi előirányzat 4,0%-a A 122/A. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti 
megelőlegezés visszapótlása az előző év 
december 20-án fennálló lemondás miatti 
visszafizetési kötelezettség, forgótőke-
visszapótlás, jogszabály alapján érvényesített 
egyéb levonási kötelezettség
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2. melléklet a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 1.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 10. és 11. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

10 fejezetet irányító 
szerv, elkülönített 
állami pénzalap 
kezelő szerve, 
társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjai 
kezelő szerve

a költségvetési évben a  
– a fejezetbe tartozó költségvetési 
szervek, fejezeti kezelésű 
előirányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok – a kezelt 
elkülönített állami pénzalap, 
társadalombiztosítás pénzügyi 
alapja előirányzatai terhére 
devizában történő várható 
kifizetésekről összesítve,  
az 500 millió forint feletti 
kifizetéseket egyedileg megjelölve

Kincstár havonta, 
a hónap 25-éig

11 államháztartás 
központi 
alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv, 
fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelő 
szerve, elkülönített 
állami pénzalap 
kezelő szerve, 
társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjai 
kezelő szerve, 
kincstári körön kívüli 
számlatulajdonos

a fizetési számlák terhére 
a Kincstár által vezetett fizetési 
számlákon kívüli fizetési számlákra 
irányuló tervezett nagyösszegű 
(1000 millió forintot elérő) 
átutalások

Kincstár 1000– 
4000 millió 
forint közötti 
összegnél 
a terhelés 
időpontját 
megelőző 
három 
munkanap, 
e felett öt 
munkanap

 2.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 13. és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

13 európai uniós 
forrásokból 
finanszírozott 
költségvetési 
támogatások 
irányító hatóságai

kedvezményezetti 
kifizetések, 
kedvezményezettek 
általi visszafizetések, 
számla alapú 
kifizetések, 
előleg-kifizetések 
állománya, 
előleg-elszámolások 
aktuális állása

államháztartásért 
felelős miniszter

negyedévente, 
a tárgynegyedévet 
követő hónap 
utolsó napjáig
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14 32. § (1)–(5) 
bekezdése 
és 33. § (1) és 
(2) bekezdése 
szerinti szervezet

adatszolgáltatás 
az elemi 
költségvetésről

Kincstár 32. § (6) bekezdése 
és 33. § (1) és 
(2) bekezdése 
szerint

 3.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 14b. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

14b a kötelezettséget 
vállaló szerv

az Áht. 36. § 
(2) bekezdése szerinti 
kötelezettségvállalás 
létrejöttére, összegére, 
fizetési ütemezésére, 
valamint adatainak 
módosítására, 
a kötelezettségvállalás 
megszűnésére 
vonatkozó információk

Kincstár a kötelezettségvállalás 
létrejöttét, 
módosítását, 
megszűnését követő 
öt napon belül

A Kormány 265/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia 
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél 
történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (3)  bekezdés e)  pont eg)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 
tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról 
szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a következő 14. §-sal és az azt megelőző hivatkozással egészül ki:
„[A Kjt. 79/B. §-ához]
14.  § (1) A  2016. szeptember 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra a  Magyar Tudományos Akadémia 
irányítása alá tartozó költségvetési szervnél tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, ha 
a fizetési fokozata alapján számított, illetve a munkáltató által megállapított magasabb összegű – illetménypótlék 
és kereset-, illetve illetménykiegészítés nélkül számított – illetménye nem éri el a  központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye alapján a  Kjt. 
2. számú melléklete alkalmazásával az  adott munkakör fizetési fokozatára meghatározott garantált illetmény 
összegének 115%-át, a (2) bekezdés szerinti, havi rendszerességgel fizetett illetménytöbbletre jogosult.
(2) Az  illetménytöbblet havi összege a  garantált illetmény 115%-ának és a  közalkalmazott – illetménypótlék és 
kereset-, illetve illetménykiegészítés nélkül számított – illetményének a különbözete, illetve annak az a része, amely 
folyósítása esetén a  közalkalmazott havi rendszeres járandósága a  Kjt. 21.  § (3)  bekezdése szerinti mértéket nem 
haladja meg. Az  illetménytöbblet havi összegét a  kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell 
megállapítani.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete
a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, 
valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 4.  pont b)  alpontjában, valamint 
16. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. és 6. pontjában, valamint 
15. pont c) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.)  
Korm. rendelet módosítása

1. §  A doktori iskolákról, a  doktori eljárások rendjéről és a  habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  doktori iskola új tudományágának nyilvántartásba vételére az  (1)–(3)  bekezdéseket kell megfelelően 
alkalmazni.”

2. § (1) Az R1. 9. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A doktori tanács)
„e) dönt a kreditelismerésekről, a komplex vizsga követelményeiről, az Nftv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott 
doktori fokozat odaítéléséről, honosításáról és visszavonásáról, amely jogosítványokat – a doktori fokozat odaítélése, 
honosítása és visszavonása kivételével – átruházhatja a tudományági doktori tanácsra;”

 (2) Az R1. 9. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A doktori tanács)
„h) a  bírálóbizottság véleménye alapján dönt a  zárt védés iránti kérelemről, amely jogosítványát átruházhatja 
a tudományági doktori tanácsra;”

3. §  Az R1. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Egyéni felkészülők esetén
a) a  doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a  komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak 
elfogadásával kezdődik;
b) a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a felvétel feltételeit;
c) a  felvétellel a  felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum 
krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is 
el lehet ismerni;
d) a felvételt követő komplex vizsga a kutatási és disszertációs szakasz első félévéhez tartozik.”

4. §  Az R1. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) A  komplex vizsgát – az  Nftv. 72.  § (5)  bekezdésének megfelelően – az  Országos Doktori Tanács által 
meghatározott elvek mentén szükséges megszervezni. A  komplex vizsga követelményeit – a  doktori iskola 
működési szabályzatában meghatározott módon – a doktori program meghirdetésekor közzé kell tenni.
(2) A  komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A  bizottság legalább három tagból áll. A  kizárólag 
hitéleti képzést folytató doktori iskola kivételével a bizottsági tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyban a  doktori iskolát működtető intézménnyel. A  bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált 
egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, Professor Emeritus vagy a  Magyar Tudományos Akadémia doktora 
címmel rendelkező oktató, kutató lehet. A bizottság valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. 
A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.
(3) A komplex vizsga két részből áll:
a) az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való 
tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot és
b) a tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolásból.
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(4) A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg.
(5) A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész napján kell kihirdetni. 
A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet.”

5. §  Az R1. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A doktorandusz a doktori témájában végzett kutatásainak eredményeiről tudományos közleményekben, illetve 
(dokumentált) művészeti alkotótevékenységével számol be. A  doktori iskola működési szabályzata tartalmazza, 
hogy a  doktori értekezés benyújtójának az  értekezés beadásakor milyen – megjelent vagy közlésre elfogadott – 
tudományos közleményekkel, illetve művészeti alkotótevékenységéről milyen dokumentációval kell rendelkeznie.”

6. §  Az R1. 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.
(3) A doktori értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a doktori értekezés benyújtójának nincs folyamatban 
ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve két éven belül nem volt sikertelenül 
zárult doktori védése. Az  ezen további feltételeknek való megfelelésről a  doktori értekezés benyújtója írásban 
nyilatkozatot tesz a doktori értekezés benyújtásakor.”

7. §  Az R1. 16. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  védésről és a  bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A  védés eredményéről a  felsőoktatási 
intézmény – kérelemre – igazolást ad, jelezve abban, hogy az igazolás nem jelenti a doktori fokozat odaítélését.
(7) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén ugyanazon doktori témában új doktori értekezés benyújtása 
leghamarabb két év elteltével, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.”

8. § (1) Az R1. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  rendeletnek – a  doktori iskolákról, a  doktori eljárások rendjéről és a  habilitációról szóló 387/2012.  (XII.  19.) 
Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel megállapított  – 
2.  § (3)  bekezdés b), d) és e)  pontjára, 5.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontjára, 6.  § (4)  bekezdésére, 9.  § (2)  bekezdés 
b), e), f ) és h)  pontjára, 11.  § (1)  bekezdésére, 12.  §-ára, 12/A.  §-ára, 13.  § (2), (3), (5) és (6)  bekezdésére, 14.  §  
(2) és (3) bekezdésére, 16. § (2), (3), (4), (6), (7), (9) és (11) bekezdésére, 18. § (1) bekezdés c) pontjára, 26. § (3) és 
(6)  bekezdésére tekintettel a  felsőoktatási intézményeknek 2016. október 15-ig kell módosítaniuk a  doktori 
szabályzatukat és a  doktori iskola működési szabályzatát. A  12/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott közzétételi 
kötelezettséget a 2016/2017. tanévben 2016. október 31-ig kell teljesíteni.”

 (2) Az R1. 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  a  doktorandusz, doktorjelölt, aki a  doktorandusz, doktorjelölti jogviszonyát a  2016/2017-es tanévet 
megelőzően létesítette
a) az Nftv. és e rendelet 2016. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint szerezhet doktori fokozatot, vagy
b) jogosult a 12. § alapján korábbi doktori tanulmányai elismerése mellett felvételét kérni azzal, hogy az Nftv. 47. § 
(2) bekezdése szerinti nyolc féléves támogatási időt – a doktori képzésben már igénybe vett támogatási idejére is 
tekintettel – nem lépheti túl.”

9. §  Az R1.
a) 2.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „bibliográfiai adatbázisban (a  továbbiakban: Adatbázis) vizsgálandó” 

szövegrész helyébe a „bibliográfiai adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis) alapján vizsgálandó”,
b) 2.  § (3)  bekezdés d)  pontjában és 13.  § (5)  bekezdésében a  „doktorjelöltek” szövegrész helyébe 

a „doktoranduszok”,
c) 2. § (3) bekezdés d) pontjában a „doktorjelölt” szövegrész helyébe a „doktorandusz”,
d) 2.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a  „költségvetési támogatás megállapítására” szövegrész helyébe 

a „felsőoktatási intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez”,
e) 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „három” szövegrész helyébe a „négy”,
f ) 5.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „képzési tervét” szövegrész helyébe a „Magyar Képesítési Keretrendszer 

8. szintjének megfelelő képzési tervét”,
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g) 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „fokozatszerzést;” szövegrész helyébe a „fokozatszerzést, különös tekintettel 
az Nftv. 84/A. § (4) bekezdésére;”,

h) 9. § (2) bekezdés f ) pontjában a „szigorlati vizsgabizottságot” szövegrész helyébe a „komplexvizsga-bizottságot”,
i) 13. § (3) bekezdésében a „bizonyítvány” szövegrész helyébe az „okirat”,
j) 16. § (2) bekezdésében a „12. § (3)” szövegrész helyébe a „12/A. § (2)”,
k) 16. § (3) és (4) bekezdésében a „doktorjelölt” szövegrész helyébe a „doktori értekezés benyújtója”,
l) 18.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „a fokozatszerzési eljárás során” szövegrész helyébe a „– feltéve, hogy 

doktori szigorlatot teljesíteni volt köteles –”
szöveg lép.

10. §  Hatályát veszti az R1.
a) 11. § (1) bekezdésében a „ , doktorjelölt” szövegrész,
b) 13. § (6) bekezdésében az „ , illetve doktorjelöltnek” szövegrész,
c) 16. § (9) és (11) bekezdése,
d) 26. § (3) bekezdése.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 36. § (2) bekezdése a következő 24–26. ponttal egészül ki:
(A papír alapon vagy elektronikusan előállított és hitelesített hallgatói törzslap a  TR-ben nyilvántartott adatokból 
az alábbiakat tartalmazza)
„24. a  doktorandusz hallgató korábbi doktori képzéseinek adatait (a  felsőoktatási intézmény neve, intézményi 
azonosító száma, a program megnevezése);
25. a  doktori fokozat megszerzése feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatokat (a  komplex vizsga időpontja, 
eredménye, a doktori védés időpontja, eredménye);
26. az odaítélt doktori fokozat megnevezését.”

12. §  Az R2. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A doktori szigorlati jegyzőkönyv, illetve komplexvizsga-jegyzőkönyv tartalmazza
a) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát,
b) a doktorjelölt, illetve a doktorandusz hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, korábbi végzettségi szintjét és 
szakképzettségét,
c) a témavezető nevét és oktatói azonosító számát,
d) a megszerzendő fokozat tudományterületét és tudományágát,
e) a szigorlaton, illetve komplex vizsgán elhangzott kérdéseket és a válaszok minősítését,
f ) a szigorlat, illetve komplex vizsga minősítését,
g) a szigorlati bizottság, illetve komplexvizsga-bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosító számát és 
aláírását.”

13. §  Az R2. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Doktori képzésben a  felsőoktatási intézmény az  Nftv. 48.  § (2a)  bekezdésében meghatározott korlátozással  
– a  doktori szabályzatban meghatározottak szerint – dönt a  hallgatók önköltséges és magyar állami (rész)
ösztöndíjas képzés közötti átsorolásáról.”

14. §  Az R2.
a) 4. § (1) bekezdésében és 4/A. § (6) bekezdésében a „december 5-éig” szövegrész helyébe a „november 5-éig”,
b) 35. § (1) bekezdés 10. pontjában a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv, komplexvizsga-jegyzőkönyv”,
c) 42. § (5) bekezdés b) pontjában a „doktorjelölt” szövegrész helyébe a „doktorjelölt, illetve a doktori értekezés 

benyújtója”,
d) 42.  § (6)  bekezdésében a  „doktori szigorlati jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a  „doktori szigorlati 

jegyzőkönyv, a komplexvizsga-jegyzőkönyv”
szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 267/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 30. pontjában, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174.  § (1)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) A  villamosenergia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése érdekében a  Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az energiapolitikáért felelős miniszter, valamint az építésügyért felelős miniszter 
felé minden év január 15-ig javaslatot tesz arra, hogy a  tárgyévben Magyarország területén összesen hány darab, 
illetve mekkora teljesítményű szélerőmű, valamint szélerőmű park létesítésére vonatkozó építési engedély, illetve 
használatbavételi engedély adható meg.
(2) Amennyiben az energiapolitikáért felelős miniszter az építésügyért felelős miniszterrel együtt az (1) bekezdésben 
meghatározott javaslattal egyetért, úgy e  javaslatot együttes döntésükkel jóváhagyja, melyet a  Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján közzé kell tenni.
(3) Az eljáró hatóság minden olyan
a) kérelemről, amely szélerőmű, vagy szélerőmű park létesítésére vonatkozik,
b) építési engedélyről, illetve használatbavételi engedélyről, amelyet az a) pont szerinti kérelem alapján döntésével 
megadott, illetve elutasított
a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok számának, továbbá azok összteljesítménye megjelölésével a  Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatja.
(4) A  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján a  kérelmek és a  jogerősen megadott engedélyek 
számáról, illetve a kérelmezett és engedélyezett teljesítmény összmértékéről naprakész nyilvántartást vezet.
(5) Szélerőmű létesítésére vonatkozó építési engedély, illetve használatbavételi engedély a  tárgyévben csak 
a  (2)  bekezdés szerint jóváhagyott döntésben meghatározott számban, illetve teljesítmény erejéig adható meg. 
Nem adható meg engedély mindaddig, amíg a  (2)  bekezdés szerint jóváhagyott döntés a  Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal honlapján meg nem jelenik.”

2. §  A Rendelet a következő 41/B. §-sal egészül ki:
„41/B.  § (1) E  rendeletnek a  villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. 
Kr3.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr3. hatálybalépésekor már folyamatban lévő, illetve azt követően indult 
vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) is alkalmazni kell.
(2) A  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a  7/A.  § (1)  bekezdése szerinti kötelezettségét a  2016. évre 
vonatkozóan 2016. szeptember 30-ig teljesíti.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési 
beruházásokkal 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) és e) pontjában,
a 2.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.2. 
és 17.  pontjában, valamint a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja
a) a Békés közigazgatási területén elhelyezkedő, 3777/4 helyrajzi számú ingatlanon,
b) a Csenger közigazgatási területén elhelyezkedő, 049/41 helyrajzi számú ingatlanon,
c) a Heves közigazgatási területén elhelyezkedő, 3903 helyrajzi számú ingatlanon,
d) a Kemecse közigazgatási területén elhelyezkedő, 0195/11 helyrajzi számú ingatlanon,
e) a Komád közigazgatási területén elhelyezkedő, 2172/1 helyrajzi számú ingatlanon,
f ) a Komló közigazgatási területén elhelyezkedő, 1545/15 helyrajzi számú ingatlanon,
g) a Kunmadaras közigazgatási területén elhelyezkedő, 042/16 helyrajzi számú ingatlanon,
h) az Ózd közigazgatási területén elhelyezkedő, 9259/2 helyrajzi számú ingatlanon,
valamint az  ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanok 
területén megvalósuló, a  büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az  új 
büntetés-végrehajtási intézetek építésével (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az  1.  mellékletben 
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

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

 (3) A  Kormány az  1.  melléklet 11.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

 (4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
tűzvédelmi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  első fokú eljárásban eljáró 
szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

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

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)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  A Beruházások építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben – a megkezdett 
eljárási cselekmények kivételével – is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek:

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 4. útügyi és vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
 5. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 6. talajvédelmi hatósági eljárás,
 7. földvédelmi hatósági eljárás,
 8. telekalakítási hatósági eljárás,
 9. földmérési hatósági eljárás,
10. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás,
11. tűzvédelmi hatósági eljárások,
12. közegészségügyi hatósági eljárás,
13. hírközlési hatósági eljárás,
14. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi 

engedélyezési eljárás,
15. erdővédelmi hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
19. azok az  1–18.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 269/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete
az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki 
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki 
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban:  
Korm. rendelet) 2. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:
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(E rendelet alkalmazásában)
„3. lebonyolítói tevékenység: az  építtető általános megbízottjaként ellátott beruházás szervezési és tanácsadási 
feladatok a beruházás szakszerű, jogszerű és gazdaságos megvalósítása, valamint a beruházás egyes szereplőinek 
összehangolása érdekében.”

2. §  A Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Társaság az 1. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott építési beruházások tekintetében
a) az  építési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri 
tevékenységet lát el,
b) minden szakágra kiterjedő építési műszaki ellenőri tevékenységet lát el,
c) nyomon követi a teljes beruházás folyamatát, valamint
d) lebonyolítói tevékenységet végez.

3. §  A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 269/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

(A)

(1.) (Beruházás megnevezése)
„

4. A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budai Várnegyedben megvalósításra kerülő beruházások, 
különösen:
a) Új lovarda újraépítése eredeti helyén,
b) Főőrség épületének újraépítése eredeti helyén,
c) Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén,
d) Akadálymentes közlekedési tengely létesítése: a Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar teraszai 
között,
e) Lovas programokat kiszolgáló istálló épület elhelyezése a Lovarda utcából nyílóan,
f ) Csikós udvar teljes területének területrendezése-tájépítészeti terv,
g) Budavári Palota déli összekötő szárnyának, illetve ahhoz kapcsolódva három beruházási eleme,
h) Szent István terem rekonstrukció,
i) Gyilokjáró udvar és újvilág kert.

”
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A Kormány 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete
a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit 
gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó 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), e) és f ) pontjában,
a 3.  § (5)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1)  bekezdés 16.2. 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. §  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Lakitelek (Felsőalpár)  
040/9 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten megvalósuló, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési 
szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága lakiteleki székhelyének kialakításához 
kapcsolódó beruházásokkal (a  továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket.

2. §  A Kormány az  1.  § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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

 (2) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
 (3) Az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha 

jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
 (4) Az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem 

állapít meg, az előzetes vizsgálati eljárás kivételével – tizenöt nap.
 (5) A Beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

 (6) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja 
a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek:

  1.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
  2.  építésügyi hatósági eljárások,
  3.  építésfelügyeleti hatósági eljárások,
  4.  területrendezési hatósági eljárások,
  5.  örökségvédelmi hatósági eljárások,
  6.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
  7.  útügyi hatósági eljárások,
  8.  az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és 

hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai,
  9.  műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
10.  hírközlési hatósági eljárások,
11.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12.  élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
13.  közegészségügyi hatósági eljárások,
14.  természetvédelmi hatósági eljárások,
15.  vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
16.  azok az  1–15.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
17.  az 1–16. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1477/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
Magyarországnak az ICCROM nemzetközi szervezetbe való visszalépéséről

A Kormány kiemelt kulturális örökségvédelmi érdeknek tekinti Magyarország tagságát az  ICCROM (International Centre for the 
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) szervezetében, melynek érdekében felhívja
 1. a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával vegye fel 

a kapcsolatot az ICCROM szervezetével Magyarország visszacsatlakozása érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Magyarország ICCROM tagságának visszaállását követően 
gondoskodjon a tagdíj befizetéséről a XI. Miniszterelnökség fejezet terhére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés igényében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1478/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 24. és a Kiotói Jegyzőkönyv Részes Feleinek 
14. konferenciája 2018. évi rendezéséről

A Kormány megvizsgálta az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felei 24. és a  Kiotói Jegyzőkönyv 
Részes Felei 14. konferenciájának (a  továbbiakban: Konferencia) 2018.  évi magyarországi megrendezésének, 
valamint az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 1995.  évi LXXXII.  törvény szerinti 
Keretegyezmény, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi 
harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi IV.  törvény szerinti Jegyzőkönyv 
által meghatározott egy éves elnökségi feladat ellátásának lehetőségét, és úgy dönt, hogy a  magyar–lengyel 
barátságra és a legmagasabb szintű jó együttműködésre tekintettel a Kormány eltekint a Konferencia megrendezési 
szándékától, egyben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy erről a Kelet-Európai Csoportot és a lengyel felet 
hivatalos csatornákon keresztül tájékoztassa.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. október 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1479/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
az Európai Gyógyszerügynökség londoni székhelye Budapestre történő áthelyezésének elvi támogatásáról

 1. A  Kormány kijelenti, hogy elkötelezett annak érdekében, hogy a  londoni székhelyű Európai Gyógyszerügynökség 
székhelye Magyarországra (Budapestre) kerüljön az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése esetén.

 2. A Kormány az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja
a) a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterével és a  földművelésügyi 

miniszterrel együttműködve a  székhely tekintetében előálló döntési helyzet esetén kezdje meg az  Európai 
Gyógyszerügynökség székhelyének Magyarországra való áthelyezése iránti tárgyalásokat;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
Határidő: folyamatos

b) a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy feladat- és hatáskörében eljárva támogassa az  Európai 
Gyógyszerügynökség székhelyének Magyarországra való áthelyezése iránti tárgyalásokat;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

c) a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszterrel, az  emberi erőforrások 
miniszterével és a  földművelésügyi miniszterrel együttműködve gondoskodjon az  Európai 
Gyógyszerügynökség székhelye áthelyezésének gazdasági hatásairól szóló részletes vizsgálat elkészítéséről, 
és ennek alapján egy kormány-előterjesztés elkészítéséről, amely magában foglalja a  szerv székhelyének 
Magyarországra való áthelyezésére irányuló eddigi tevékenység összefoglalását, valamint a  további 
kormánydöntést igénylő feladatokat is;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2016. december 31.

d) a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. útján vizsgálja meg az Európai Gyógyszerügynökség budapesti elhelyezésének megvalósíthatóságát és 
várható erőforrás-igényét, továbbá erről tájékoztassa a c) pontban felsorolt minisztereket.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1480/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
az alapszámla bevezetésével kapcsolatos további feladatokról

A Kormány
 1. egyetért az  alapszámla ingyenes igénybevételi lehetőségének szociális alapon történő kialakításával, és ennek 

érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter, az  igazságügyi miniszter 
és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérése mellett – 
dolgozza ki a  szociálisan rászoruló személyek számára alapszintű szolgáltatásokat biztosító díjmentes alapszámla 
konstrukciót, vizsgálja meg a  számla igénybevételének kritériumrendszerét, továbbá alakítsa ki a  számla díjának 
támogatási feltételeit, legkorábban 2017. január 1-i bevezetéssel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter 
igazságügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. október 31.
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 2. az  1.  pont előkészítése érdekében szükségesnek tartja az  alapszámla ingyenes igénybevétele kapcsán 
munkacsoport felállítását az  Emberi Erőforrások Minisztériuma, a  Nemzetgazdasági Minisztérium, az  Igazságügyi 
Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Magyar Nemzeti Bank részvételével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter 
igazságügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.
 3. felkéri a Magyar Nemzeti Bankot a 2. pont szerinti munkacsoportban való részvételre;
 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  fogyasztók részére alapszintű fizetési szolgáltatásokat biztosító 

szabályozás hatálybalépését követő egy év elteltével – a  Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérése mellett  – 
értékelje az  alapszámla működésére vonatkozó tapasztalatokat, vizsgálja meg a  megállapított díjak hatásait és 
szükség esetén tegyen javaslatot a jogszabály módosítására.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1481/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
a nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti 
jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

A Kormány
 1. elfogadja az  1997. évi I. törvénnyel kihirdetett, a  nukleáris biztonságról a  Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 

keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött Egyezmény 5. Cikke alapján készített hetedik Nemzeti 
Jelentést (a továbbiakban: nemzeti jelentés);

 2. egyetért azzal, hogy a  nemzeti jelentést az  Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója Magyarország nemzeti 
jelentéseként továbbítsa a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez;

 3. felhatalmazza az  Országos Atomenergia Hivatal főigazgatóját, vagy az  általa megbízott személyt, hogy a  részes 
országok nemzeti jelentéseit megvitató 2017. március 27. és április 7. között tartandó felülvizsgálati értekezleten 
az Egyezmény szerinti kormány-felhatalmazottként részt vegyen;

 4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti meghatalmazási okiratot adja ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, valamint 
a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 
1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
4.  melléklet 2.  pontja alapján a  terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához kapcsolódó feladatok hatékony 
megvalósításához jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 22. A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím 54 880,7 millió forint összeggel 
történő túllépését.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal
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 2. A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 
1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium 
fejezet, 2. Magyar Honvédség cím javára 11 529,9 millió forint biztosításáról a képességfejlesztési igények fedezete 
érdekében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
9. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium 
fejezet, 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára 9261,0 millió forint biztosításáról a  képességfejlesztési 
igények fedezete érdekében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  Anyanyelvápolók Szövetsége éves működési, valamint az  általa ellátott szakmai feladatok 

– különösen a  szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és helyesírási nevelési-oktatási programok – támogatása 
a 2016. évtől kezdődően évi 100 millió forintban kerüljön megállapításra;

 2. az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára
a) a 2016. évben egyszeri 100,0 millió forint,
b) a 2017. évben egyszeri 100,0 millió forint,
c) a 2018. évtől bázisba épülő jelleggel 100,0 millió forint
biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont a) alpontja tekintetében: 2016. szeptember 15.
 a 2. pont b) alpontja tekintetében: a felmerülés ütemében
 a 2. pont c) alpontja tekintetében: a 2018. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1484/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit 
gazdasági társasága új székhelyének tervezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit 

gazdasági társasága új székhelyének tervezésével;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

az  1.  pont szerinti gazdasági társaság székhelyének tervezési költségeihez szükséges 138 284 ezer forint 
biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetében, a  20/50/11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új 
épületének beruházása előirányzaton.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. szeptember 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1485/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
a 2017. évi Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati 
intézkedésekről

A Kormány támogatja a  2017.  évi Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság (a  továbbiakban: Esemény) sikeres megrendezését, 
ennek érdekében
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – 2017.  évben 

a  2017.  évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében gondoskodjon az  Esemény 
megrendezésének kapcsán a  Nemzetközi Torna Szövetség részére fizetendő licencdíj megfizetésének érdekében 
23,25 millió forint forrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés terhére biztosítandó támogatás tekintetében felmerülés szerint
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

az Esemény megvalósítása céljából a Magyar Torna Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) részére – az 1. pontban 
meghatározott licencdíjon felül – 2016.  évben Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi 
C.  törvény 1. számú melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben 105,0 millió forint, valamint 
a 2017. évi forrás tekintetében a 2017. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében 
legfeljebb 506,75 millió forint összegű állami támogatás ütemezett rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2016. évi központi költségvetés terhére biztosítandó támogatás tekintetében azonnal 
a 2017. évi központi költségvetés terhére biztosítandó támogatás tekintetében felmerülés szerint

 3. felkéri a  Szövetséget, hogy – a  turizmussal kapcsolatos feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos 
bevonásával  – biztosítsa az  Esemény lebonyolításában a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a  továbbiakban: 
Ügynökség) közreműködését, illetve ennek keretében az  Ügynökséggel a  szervezéssel és lebonyolítással 
kapcsolatos feladatainak meghatározására megállapodást kössön.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1486/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
az országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer létrehozásáról és működtetésének forrásairól

 1.  A  Kormány a  jégesők által az  egész nemzetgazdaságban okozott jelentős károk csökkentése érdekében egyetért 
egy országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer létrehozásával, valamint annak működtetésével 
összefüggésben felmerült költségeknek az  agrárkár-enyhítési rendszerből, valamint az  adókedvezményekkel is 
ösztönzött önkéntes hozzájárulásokból történő finanszírozásával.

 2.  Ennek érdekében a Kormány
a) felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy tegyen javaslatot a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és 

más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítására annak érdekében, hogy 
az  országos jégeső-elhárítási rendszer éves működtetése a  Kárenyhítési Alap forrásaiból finanszírozható 
legyen;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2016. október 15.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot arra, hogy az  országos 
jégeső-elhárítás működtetése céljára miként lehet a  Kárenyhítési Alaphoz történő önkéntes hozzájárulások 
lehetőségét megteremteni, illetve azokat adójogi eszközökkel ösztönözni.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. október 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1487/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési 
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési 

megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 

szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



68316 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 132. szám 

A miniszterelnök 89/2016. (VIII. 31.) ME határozata
a Magyar–Bolgár Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozati elnökének 
kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm.  határozat 3.  pont a)  alpontja szerinti jogkörömben eljárva, a  külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése 
alapján 
Szijjártó Pétert a  Magyar–Bolgár Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozatának elnökévé 
nevezem ki.

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 90/2016. (VIII. 31.) ME határozata
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatójának kinevezéséről

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben 
eljárva, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére

dr. Takács Tibort a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatójává

– 2016. szeptember 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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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