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III. Kormányrendeletek

A Kormány 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete
a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

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

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
4. gyermek:)
„b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és
ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy
bb)  a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, 
vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”

2. §  Az R1. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös 
háztartásban élő, és a  felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az  igénylő 
gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a  gyermek szüleinek halála esetén. Élettársak esetén, ha csak 
az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a 11. § vonatkozásában a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját 
gyermekének minősül.”

3. § (1) Az R1. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe
a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló 
hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy
b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az  egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági 
bizonyítvánnyal vagy az  elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, 
de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy 
az  egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem 
rendelkező
olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít 
vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.”

 (2) Az R1. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Építőközösség tagjaként a  családi otthonteremtési kedvezményt az  igénylő a  felépítendő társasházból 
az  építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az  építőközösségi szerződés szerint 
tulajdonába kerülő lakásra számított és a  közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad 
arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.”

4. §  Az R1. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § (1) A  családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a  támogatott 
személyek szerezhetnek tulajdont.
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(2) Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a  családi otthonteremtési kedvezménnyel 
érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga 
áll fenn, az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.
(3) Nem érinti a  támogatásra való jogosultságot, ha az  igénylő vagy a  támogatott személy halála esetén az  új 
lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.
(4) Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az  új lakásban mindkét félnek az  ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.”

5. §  Az R1. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban 
az  esetben köthető, ha az  igénylő az  építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik 
tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.”

6. §  Az R1. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas 
állapotát a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően ellenőrzi.”

7. §  Az R1. 28. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
[Nem minősül a  23.  § (1)  bekezdésében és a  26.  § (1)  bekezdésében foglalt életvitelszerű bentlakási kötelezettség 
megszegésének, ha]
„h) a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében 
– ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles 
a  szolgálati helyén a  foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a  foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony fennállása alatt.”

8. §  Az R1. 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Lakás építése esetén a  családi otthonteremtési kedvezmény a  kérelem benyújtásakor már megfizetett 
bekerülési költségre is igényelhető.”

9. §  Az R1. 37. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  családi otthonteremtési kedvezmény a  kérelem benyújtásakor az  épület készültségi fokának megfelelő, 
az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.”

10. § (1) Az R1. 43. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„t) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
ta) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1.  § (2)  bekezdése szerinti, az  elektronikus építési napló üzemeltetője által 
előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,
tb) az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább 
a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentációval, és
tc) az  igénylőnek az  egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint 
az  építési tevékenységet megkezdheti és a  hitelintézet részére benyújtott tb)  alpont szerinti dokumentumok 
megegyeznek az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,”

 (2) Az R1. 43. § (1) bekezdése a következő v)–z) ponttal egészül ki:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„v) annak tényét, hogy a  több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a  családi otthonteremtési 
kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a  támogatott személy részére a  lakás teljes területének 
használatára jogosító használati megosztási megállapodással,
w) annak tényét, hogy az igénylő építőközösség tagja, az építőközösségi szerződéssel,
z) a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.”
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11. §  Az R1. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés 
megkötését követően, egy összegben történik. A  18.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti új lakás vásárlása esetén 
a  támogatási szerződés megköthető, azonban a  családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítására 
kizárólag a  használatbavételi engedély, a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy 
az  egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet 
részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor.”

12. §  Az R1. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70.  § Az  adó-visszatérítési támogatásra az  5–7.  §-ban, a  13.  § (1) és (2)  bekezdésében, a  14. és 15.  §-ban, 
a  17.  §-ban, a  18.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében, a  19–21.  §-ban, a  23. és 24.  §-ban, a  28–30.  §-ban, a  36. és 
37. §-ban, a 39–44. §-ban, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. és 47. §-ban, a 49. és 50. §-ban, az 51. § (1), (2), (5), (6) és 
(7)  bekezdésében, az  52–54.  §-ban, valamint az  58–67.  §-ban foglaltakat – az  adó-visszatérítési támogatás építési 
telekre jutó része esetén a 19. §-ban és a 44. § (9) bekezdésében foglaltak kivételével – is megfelelően alkalmazni 
kell.”

13. §  Az R1. 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  otthonteremtési kamattámogatásra az  5–8.  §-ban, a  10–23.  §-ban, a  24.  § (3)  bekezdésében, a  25. és 
26.  §-ban, a  27.  § (3)  bekezdésében, a  28. és 29.  §-ban, a  31–35.  §-ban, a  36.  § (1) és (2)  bekezdésében, a  37.  §  
(1)–(3) és (6)–(10)  bekezdésében, a  38–41.  §-ban, a  43. és 44.  §-ban, a  45.  § (2)  bekezdésében, valamint 
a 46–67. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.”

14. § (1) Az R1. a következő 83. §-sal egészül ki:
„83.  § (1) E  rendeletnek a  családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.)
a) 8.  §-ával megállapított 37.  § (1a)  bekezdésében foglaltakat a  2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott 
kérelmekre a  lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a  hitelintézet által a  Módr1. 
hatálybalépését megelőzően az  építkezés magas készültségi fokára hivatkozással elutasított kérelem esetén 
az igénylő a 36. § (3) bekezdése szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával 
kérheti kérelmének ismételt elbírálását,
b) 4.  §-ával megállapított 20.  § (2)  bekezdésében és 10.  § (2)  bekezdésével megállapított 43.  § (1)  bekezdés 
v)  pontjában foglaltakat a  2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a  lakáscél megvalósulását 
követően is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által a Módr1. hatálybalépését megelőzően a több lakásból álló, 
osztatlan közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem esetén az  igénylő a  36.  § (3)  bekezdése szerinti díjak 
felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.
(2) Az  (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti folyamatban lévő, valamint az  ismételten elbírált kérelmek esetén – ha 
a  lakáscél már megvalósult – a  családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a  támogatott személy fizetési 
számlájára történik.”

 (2) Az R1. a következő 84. §-sal egészül ki:
„84. § A Módr1. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek esetén – ha a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentése 2016. július 1-jén vagy azt követően történt – az egyszerű bejelentés másolata és az annak mellékletét 
képező egyszerű bejelentési dokumentáció egyenértékűnek tekintendő a Módr1. 10. § (1) bekezdésével 
megállapított 43. § (1) bekezdés t) pontjában foglalt igazolási móddal.”

15. §  Az R1.
a) 3. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint 43. § (1) bekezdés k) pontjában a „24.” szövegrész helyébe 

a „12.” szöveg,
b) 23. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „90” szöveg,
c) 25.  § (1)  bekezdésében a „támogatási szerződés akkor köthető” szövegrész helyébe az „– a  (3)  bekezdés 

szerinti eltéréssel − támogatási szerződés akkor köthető” szöveg,
d) 28. § f ) pontjában az „elköltözik vagy” szövegrész helyébe az „elköltözik,” szöveg,
e) 28. § g) pontjában az „elköltözik.” szövegrész helyébe az „elköltözik, vagy” szöveg,
f ) 31.  § (1)  bekezdésének nyitó szövegrészében az  „időpontjában” szövegrész helyébe az  „időpontjában  

30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy” szöveg,
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g) 38.  §-ában a  „családok megelőlegezett otthonteremtési kedvezménye” szövegrész helyébe 
a „megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény” szöveg, a „lakásépítési kedvezményt megelőlegező 
kölcsönszerződéssel” szövegrész helyébe a „megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatással” 
szöveg,

h) 43. § (1) bekezdés n) pontjában az „igazolással” szövegrész helyébe az „igazolással, vagy az  illetékes külföldi 
hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával” szöveg,

i) 44. § (10) bekezdésében a „visszaigényelhető” szövegrész helyébe a „megfizetett” szöveg,
j) 47. § (2) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe az „Építőközösség esetén, valamint amennyiben” 

szöveg,
k) 57.  § (11)  bekezdésében a  „családok megelőlegezett otthonteremtési kedvezménye” szövegrész helyébe 

a „megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény” szöveg,
l) 63. § (2) bekezdésében az „ezen alcím” szövegrész helyébe az „e §” szöveg,
m) 67.  § (2)  bekezdésében a „63.  §” szövegrész helyébe a „63. és 65.  §” szöveg, a „65.  §” szövegrész helyébe 

a „64. §” szöveg,
n) 67. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében a „63–66. §” szövegrész helyébe a „63–65. §” szöveg,
o) 67.  § (4)  bekezdésében az  „adatszolgáltatást követő negyedévi” szövegrész helyébe az  „adatszolgáltatás 

pótlását követő havi” szöveg,
p) 67. § (7) bekezdésében az „A 63. § szerinti” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
q) 69.  § (2)  bekezdésében az  „Adó-visszaigénylési támogatási” szövegrész helyébe az  „Adó-visszatérítési 

támogatás iránti” szöveg,
r) 72. § (13) bekezdésében az „igényelt” szövegrész helyébe az „igénybe vett” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti az R1.
a) 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjának nyitó szövegrészében a „30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy” 

szövegrész,
b) 72. § (10) bekezdésében a „ , bővítés vagy korszerűsítés” szövegrész.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.  
(II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ide értve a megelőlegező 
kölcsönt is – vett igénybe, e rendelet szerinti megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre akkor köthető 
támogatási szerződés, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.”

18. §  Az R2. 5. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
3. gyermek:)
„b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és
ba)  a 25. életévét még nem töltötte be vagy
bb)  a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy 
egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”

19. §  Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban kizárólag a  támogatott személyek 
szerezhetnek tulajdont.
(2) Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a  családi otthonteremtési kedvezménnyel 
érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga 
áll fenn, az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.
(3) Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban 
annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.
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(4) Házastársak és élettársak esetén a  lakásban mindkét félnek az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal 
kell rendelkeznie.
(5) A  családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlásához abban az  esetben igényelhető, ha a  lakás 
– az  ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a  lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E  követelményt 
a  hitelintézet a  családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, 
szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények 
kielégítésére nem alkalmas, az  igénylő a hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a  lakás lakhatási 
igények kielégítésére való alkalmasságát. A  lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai 
szakvélemény megléte esetén a  lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a  hitelintézet 
nem utasíthatja el a kérelmet.”

20. §  Az R2. 10. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  családi otthonteremtési kedvezmény az  e  rendeletben meghatározott feltételek szerint az  igénylővel 
közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az  igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is 
igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén.”

21. § (1) Az R2. 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben)
„c) nyilatkozik arról, hogy az  eladó vagy az  építési tevékenységet végző az  igénylőnek nem közeli hozzátartozója 
vagy élettársa, valamint ha az  eladó vagy az  építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az  igénylő 
a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal;”

 (2) Az R2. 14. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben
a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben, valamint magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén]
„mb) vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B.  § 
(4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét 
igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát, vagy a  gyermek halva születése 
esetén annak tényét igazoló dokumentumot a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet 
részére bemutatja;”

22. §  Az R2. 15. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
[Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt kötelezettség megszegésének, ha]
„h) a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében 
– ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles 
a  szolgálati helyén a  foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a  foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony fennállása alatt.”

23. § (1) Az R2. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az (5) bekezdés szerinti esetben a támogatott személy hitelintézetnél a bővítendő lakással összefüggésben 
felmerülő lakáscélú kölcsönszerződéssel rendelkezik, a különbözet a kölcsöntartozás csökkentésére használható fel.”

 (2) Az R2. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  támogatott személy az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy 
települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az  építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban 
részesül, a  természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a  14.  § (3)  bekezdés e)  pontja szerinti 
számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.”

24. § (1) Az R2. 30. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„16. a  14.  § (1)  bekezdés e)  pontjában és a  14.  § (3)  bekezdés c)  pontjában foglaltakat az  igénylő teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával,”
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 (2) Az  R2. 30.  § (1)  bekezdés 19.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és az  (1)  bekezdés a  következő 20. és 
21. ponttal egészül ki:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„19. kormányhivatal igazolásával, hogy az  egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján 
a  fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatással – ideértve a  megelőlegező 
kölcsönszerződést is – nem rendelkezik,
20. annak tényét, hogy a  több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a  családi otthonteremtési 
kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a  támogatott személy részére a  lakás teljes területének 
használatára jogosító használati megosztási megállapodással,
21. a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.”

25. §  Az R2. a következő 57. §-sal egészül ki:
„57.  § (1) E  rendeletnek a  családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr1.) megállapított 7.  § 
(2) bekezdésében és 30. § (1) bekezdés 20. pontjában foglaltakat a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott 
kérelmekre a  lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a  hitelintézet által a  Módr1. 
hatálybalépését megelőzően a  több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem 
esetén az  igénylő a  25.  § szerinti díjak felszámítása nélkül, a  hitelintézethez intézett nyilatkozata benyújtásával 
kérheti kérelmének ismételt elbírálását.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti folyamatban lévő, valamint az  ismételten elbírált kérelmek esetén – ha a  lakáscél már 
megvalósult – a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a támogatott személy fizetési számlájára történik.”

26. §  Az R2.
a) 2.  § (3)  bekezdésében az  „egy otthonteremtési kedvezmény” szövegrész helyébe az  „egy családi 

otthonteremtési kedvezmény” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés 3.  pont a)  alpontjában, 10.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 30.  § (1)  bekezdés 

10. pontjában a „24.” szövegrész helyébe a „12.” szöveg,
c) 14. § (3) bekezdés f ) pontjában a „visszaigényelhető” szövegrész helyébe a „megfizetett” szöveg,
d) 14. § (3) bekezdés k) pontjában a „30” szövegrész helyébe a „90” szöveg,
e) 15. § f ) pontjában az „elköltözik vagy” szövegrész helyébe az „ elköltözik,” szöveg,
f ) 15. § g) pontjában az „elköltözik.” szövegrész helyébe az „elköltözik, vagy” szöveg,
g) 16.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a  „lakás vásárlása vagy bővítése érdekében felvett” szövegrész 

helyébe a „családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a  családi 
otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett” szöveg,

h) 18. § c) pontjában a „lakás vásárlására vagy építésére” szövegrész helyébe a „vagy a bővítendő lakásra” szöveg, 
a „vételárból törlesztett” szövegrész helyébe a „vételárból történő elő- vagy végtörlesztés” szöveg,

i) 20.  § (3)  bekezdésében az „a bővítés megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásának” szövegrész 
helyébe az „a bővítési munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat 
hitelintézet részére történő bemutatásának” szöveg,

j) 34. § (4) bekezdésében a „saját erejét” szövegrész helyébe a „saját erejét a lakás vásárlására vagy” szöveg,
k) 39. § (13) bekezdésében a „(6) bekezdés a), b) és d) pontja” szövegrész helyébe a „(6) bekezdés a) és b) pontja” 

szöveg,
l) 43.  § (9)  bekezdésének nyitó szövegrészében a „44.  § (4)  bekezdés b)  pontja” szövegrész helyébe a „44.  § 

(4) bekezdése” szöveg,
m) 44.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a „16.  § (1)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „16.  § (1)  bekezdése 

szerinti időszak alatti” szöveg,
n) 47. § (2) bekezdésében az „ezen alcím” szövegrész helyébe az „e §” szöveg,
o) 51. § (2) bekezdésében a „49. §” szövegrész helyébe a „47. és 49. §” szöveg,
p) 51.  § (4)  bekezdésében az  „adatszolgáltatást követő negyedévi” szövegrész helyébe az  „adatszolgáltatás 

pótlását követő havi” szöveg,
q) 51. § (7) bekezdésében az „A 47. § szerinti” szövegrész helyébe az „Az” szöveg
lép.
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27. §  Hatályát veszti az R2.
a) 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjának nyitó szövegrészében az „– ide nem értve a  nemzeti felsőoktatásról szóló 

törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat 
folytató személyt –” szövegrész,

b) 36. § (3) bekezdése,
c) 39. § (6) bekezdés d) pontjában a „ , három vállalt gyermek esetében a vállalt első vagy második gyermek” 

szövegrész.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete
a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

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

1. §  A 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) alapján Magyarország területén  
– a  2.  §-ban foglalt kivétellel – tilos a  Rendelet I.  mellékletében meghatározott korlátozott robbanóanyag-
prekurzorok lakossági személyeknek történő rendelkezésre bocsátása, valamint azoknak lakossági személyek általi 
birtoklása, behozatala, felhasználása, függetlenül a lakossági személyek állampolgárságától.

2. §  A Rendelet 4.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorok e  rendeletben 
meghatározottak szerint Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére bocsáthatók.

3. § (1) A  Rendelet 4.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat csak 
az  a  magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplő (a  továbbiakban: gazdasági szereplő) 
bocsáthatja Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére, amely e  tevékenységét annak megkezdését 
megelőzően a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (a  továbbiakban: Hivatal) mint a  korlátozott 
robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek adminisztratív ellenőrzésére kijelölt nemzeti 
hatóság részére bejelentik.

 (2) A  bejelentésnek – a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvényben meghatározottakon túl – a következőket kell tartalmaznia:
a) a gazdasági szereplő neve, címe, cégjegyzékszáma;
b) a  gazdasági szereplő által a  lakossági személyek rendelkezésére bocsátandó korlátozott robbanóanyag-

prekurzor vagy az azt tartalmazó keverék (termék) megnevezése, a koncentráció szintjével együtt;
c) a  működési engedéllyel rendelkező olyan üzlet címe, ahol korlátozott robbanóanyag-prekurzort mint 

üzletköteles terméket a gazdasági szereplő értékesít.

4. § (1) A  gazdasági szereplő a  Rendelet 8.  cikke szerint nyilvántartást vezet, ha a  Rendelet 4.  cikk (3)  bekezdésében 
meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzort Magyarországon lakossági személy rendelkezésére bocsátja.

 (2) A  gazdasági szereplő a  nyilvántartást a  Rendelet 8.  cikk (2)  bekezdése szerinti tartalommal vezeti azzal, hogy 
a  Rendelet 8.  cikke szerinti „hivatalos azonosító okmányon” a  lakossági személy személyazonosítására szolgáló 
okmányát, magyar állampolgár lakossági személy esetén a  magyar személyazonosító igazolványt vagy a  magyar 
útlevelet kell érteni.
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5. §  Ha egy másik európai uniós tagállam a lakossági személyek számára engedély beszerzését írja elő Rendelet 4. cikk 
(3)  bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzoroknak a  rendelkezésre bocsátásához, 
e  tagállam állampolgára részére történő rendelkezésre bocsátást megelőzően a  gazdasági szereplő köteles 
meggyőződni az e lakossági személy részére a másik tagállam által kiadott engedély meglétéről.

6. §  A Rendelet 9. cikke szerint, a Rendelet I. és II. mellékletében meghatározott anyagokkal, illetve az azokat tartalmazó 
keverékekkel (termékekkel) kapcsolatos gyanús tranzakciók jelentésére vonatkozó kötelezettséget a  gazdasági 
szereplő a  feladat- és hatáskörrel rendelkező rendőri szerv, mint a  gyanús tranzakciók jelentésére kijelölt nemzeti 
kapcsolattartó pont felé teljesíti.

7. § (1) A  gazdasági szereplő e  rendeletben meghatározott kötelezettségeinek betartását a  Hivatal ellenőrizheti. 
Az ellenőrzés során a gazdasági szereplő köteles az ellenőrző hatóságokkal együttműködni.

 (2) A Hivatal annak a gazdasági szereplőnek, amely
a) megsérti a  gazdasági szereplők bejelentési kötelezettségére, a  tranzakciók nyilvántartására, a  korlátozott 

robbanóanyag-prekurzorok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a  gyanús tranzakciók 
jelentésére vonatkozó kötelezettséget, egy évre;

b) megsérti a  korlátozott robbanóanyag-prekurzorok lakossági személyeknek történő rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos szabályokat, három évre;

c) az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit ismételten megszegi, három évre
megtilthatja a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység folytatását.

 (3) A  gazdasági szereplő köteles 3 évig megőrizni az  egyes kötelezettségeinek teljesítéséhez – különösen 
a  jelentéstételi kötelezettsége teljesítéséhez – kapcsolódóan rendelkezésére álló dokumentumokat és azokat 
az ellenőrző hatóságok részére bemutatni.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  Hivatal értesíti a  gazdasági szereplő (2)  bekezdés szerinti határozattal érintett 
tevékenysége végzésének helye szerint illetékes jegyzőt.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. §  Ez a rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésének, 9. cikk (2) bekezdésének, 11. cikkének, 
valamint 16. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 275/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 
Korm. rendelet, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rend.) 6. § (3) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, 
ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)
„n) fogadja azon magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplő gyanús tranzakciók 
jelentésére vonatkozó bejelentését, amely korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat bocsát Magyarországon 
lakossági személyek rendelkezésére.”
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2. §  A Korm. rend. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § A  6.  § (3)  bekezdés n)  pontja a  robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 
2013.  január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (3)  bekezdésének, 9.  cikk 
(2) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MKEHr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A (3) bekezdés a)–d), f ) és g) pontja szerinti eljárásban a Hivatal kereskedelmi hatósága, a (3) bekezdés e) pontja 
és a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárásban a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság folytatja le országos 
illetékességgel az  elsőfokú eljárást, másodfokon – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a  Hivatal központi 
szerve jár el.”

 (2) Az MKEHr. 7. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el:)
„g) a  robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló jogszabályban meghatározott hatósági 
eljárásokban.”

4. §  Az MKEHr. 25. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„11. a  7.  § (2)  bekezdésében és a  7.  § (3)  bekezdés g)  pontjában a  robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (6) bekezdésének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §  Ez a rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 276/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,  
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, 
a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló  
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § (3)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés m)  pont mf)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

1. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
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„(5) Az  (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik 
az Eütev. szerinti alapbér alapján számított mozgóbér elemek összegének és a 2/A. § (3) bekezdése alapján számított 
mozgóbér elemek összegének különbözetével.”

2. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  egészségügyi szolgáltató munkáltató a  3.  § (5)  bekezdése szerinti támogatás iránti igényét az  OEP által 
meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2016. szeptember 20-áig. 
Az  igénylést követően az  egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult korrekciós igényt benyújtani minden 
hónap 5. napjáig az  OEP által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az  egészségügyi szolgáltató 
munkáltató a támogatási összeget a 2016. szeptember 1-je és 2016. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan 
a munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg.”

3. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a) 2/A.  § (3)  bekezdésében az „a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának” szövegrész helyébe az „a rendkívüli 

munkavégzés bérpótlékának (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek)” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdésében a  „szociális hozzájárulási adójához” szövegrész helyébe a  „szociális hozzájárulási 

adójához, valamint a mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „bérkiegészítéshez kapcsolódó támogatás” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében az „A megállapított támogatási összeget” szövegrész helyébe az „Az (1) és (1a) bekezdés 

alapján megállapított támogatási összeget” szöveg,
e) 4. § (4) bekezdésében a „más jogcímen” szövegrész helyébe az „az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más 

jogcímen” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése.

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

6. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 35/D.  §-ában a „részesülnek” 
szövegrész helyébe a „részesülhetnek” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 276/2016. (IX. 15.) Korm. rendelethez

 1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 62. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

„

62. Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet Nonprofit Kft. Dunakeszi
”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 138. szám 68673

 2. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 216. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

„

216.
Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Tiszavasvári

”

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete
a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
3. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

1. §  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: OTÉK) 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 12 000 méteren belül – a  háztartási 
méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével – szélerőmű, szélerőmű park nem helyezhető el.”

2. §  Az OTÉK a „Beépítésre nem szánt területek” fejezetcímet követően a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A.  § (1) A  háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével, szélerőmű, szélerőmű park kizárólag 
a  29.  § szerinti mezőgazdasági, valamint a  30/B.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti, a  megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló különleges beépítésre nem szánt területen helyezhető el.
(2) A  Magyar Honvédség által üzemeltetett radaroktól számított 40 km, valamint a  katonai repülőterektől 
számított 15 km-en belül új szélerőmű, vagy szélerőmű park nem helyezhető el, a  meglévő szélerőművek 
építménymagassága nem növelhető, a  szélerőmű parkok nem bővíthetők. E  területeken kívül új szélerőmű vagy 
szélerőmű park akkor létesíthető, a  meglévő szélerőművek építménymagassága akkor növelhető, a  szélerőmű 
parkok akkor bővíthetők, ha igazolható, hogy a  tervezett szélerőmű vagy szélerőmű park létesítése és működése 
honvédelmi és katonai képességcsökkenést nem okoz.”

3. §  Az OTÉK 32. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben – ha a  helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem 
rendelkezik – elhelyezhetők:)
„5. a  megújuló energiaforrás műtárgya – kivéve szélerőmű, szélerőmű park – amely használata során az  építési 
övezetben, övezetben az  alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza vagy attól nem igényel 
védelmet.”

4. §  Az OTÉK 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  védőterület kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a  vonatkozó 
jogszabályok – ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. A településrendezési 
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eszközök készítése, felülvizsgálata vagy módosítása során a  honvédelmi és katonai célú építmények működési és 
védőterületét a honvédelmi miniszter adatszolgáltatása alapján kell kijelölni.”

2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) 23. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  termelői engedélyesnek vagy az  építtetőnek az  erőmű építési engedélyezési eljárása során az  építési 
engedély iránti kéreleméhez csatolni kell a  villamosművek, valamint a  termelői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről szóló miniszteri rendeletben megállapított biztonsági övezetben korlátozni kívánt idegen 
ingatlan tulajdonosával a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései szerint kötött megállapodást is. 
A  megállapodásban rendelkezni kell a  korlátozás mértékéről és a  kártalanításról, valamint a  korlátozás ingatlan-
nyilvántartásban történő feltüntetéséről. Az  előírt biztonsági övezet nagyságát és a  korlátozás tényét illetően 
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzést az engedélyes köteles kérni.
(2b) Ha a  tervezett villamos erőmű termőföld igénybevételével jár, az  engedély iránti kérelemhez mellékelni kell 
az ingatlanügyi hatóság művelés alól kivonást engedélyező, legalább három éve jogerőre emelkedett határozatát.”

 (2) A Vhr. „Erőművek építése” alcíme a következő 23/A. és 23/B. §-sal egészül ki:
„23/A.  § (1) A  szélerőmű vagy szélerőmű park építési engedélyezési eljárásában az  országos illetékességgel 
eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének (az e  §, valamint a  23/B., 29/A. és 29/B.  § 
alkalmazásában a  továbbiakban: Kormányhivatal) szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni az  építési engedély 
iránti kérelem és mellékletei megküldésével.
(2) A  Kormányhivatal a  szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem, illetve szakkérdés elbírálása során a  szélerőmű 
vagy szélerőmű park környezeti, természeti, településfejlesztési és településrendezési hatásaival összefüggő 
szakkérdésekben foglal állást és ennek keretében vizsgálja, hogy a  szélerőmű nem okoz-e olyan hátrányos 
következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a létesítésétől várható előnyöket.
(3) Az olyan építési engedélyezési eljárásokban, amelyekben a Kormányhivatal jár el első fokon, eljárásában maga 
vizsgálja a szakkérdést.
(4) A  szélerőmű vagy szélerőmű park építési engedélyezési eljárásában másodfokon az  országos illetékességgel 
eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni.
23/B.  § (1) A  szakhatósági eljárás során a  Kormányhivatal – az  építési engedély iránti kérelem és mellékletei 
megküldése mellett – beszerzi a  településfejlesztésért és településrendezésért, az  iparügyekért, 
a  környezetvédelemért, természetvédelemért, valamint az  energiapolitikáért felelős miniszterek képviselőinek 
részvételével működő bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) véleményét. A  Kormányhivatal a  szakhatósági 
állásfoglalás kiadása során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt.
(2) A  Bizottság elnöke a  településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter által kijelölt személy, 
a Bizottság további tagjai az (1) bekezdésben megjelölt miniszterek által szakterületenként kijelölt egy-egy személy.
(3) A  Bizottság a  véleménye kialakítása során vizsgálja a  szélerőmű, szélerőmű park környezeti, természeti és 
településrendezési hatásait, valamint mérlegeli a létesítmény használatával vagy a használat elmaradásával várható 
kedvezőtlen hatások megszüntetésére, elkerülésére, csökkentésére vonatkozóan megtehető vagy a kérelmező által 
megvalósított intézkedések következményeit.
(4) A Bizottság tagja csak olyan személy lehet, aki törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.
(5) A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.”

 (3) A Vhr. a következő 29/A. és 29/B. §-sal egészül ki:
„29/A.  § (1) A  szélerőmű vagy szélerőmű park használatbavételi engedélyezési eljárásában az  országos 
illetékességgel eljáró Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni az építési engedély 
iránti kérelem és mellékletei, valamint a használatbavételi engedély iránti kérelem és mellékletei megküldésével.
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(2) Az  olyan szélerőmű vagy szélerőmű park használatbavételi engedélyezési eljárásában, amelynek az  építési 
engedélyezési eljárásában a  23/A.  § szerinti szakhatóság nem vett részt, a  Kormányhivatal a  szakhatósági 
hozzájárulás iránti kérelem, illetve szakkérdés elbírálása során a  szélerőmű vagy szélerőmű park környezeti, 
természeti, településfejlesztési és településrendezési hatásaival összefüggő szakkérdésekben foglal állást és ennek 
keretében vizsgálja, hogy a  szélerőmű nem okoz-e olyan hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul 
meghaladják a létesítésétől várható előnyöket.
(3) Az  olyan szélerőmű vagy szélerőmű park használatbavételi engedélyezési eljárásában, amelynek az  építési 
engedélyezési eljárásában a  23/A.  § szerinti szakhatóság részt vett, a  Kormányhivatal a  szakhatósági hozzájárulás 
iránti kérelem, illetve szakkérdés elbírálása során azt vizsgálja, hogy a  megépült szélerőmű vagy szélerőmű park 
megfelel-e a 23/A. § szerinti szakhatóság állásfoglalásában írt feltételeknek.
(4) Az  olyan használatbavételi engedélyezési eljárásokban, amelyekben a  Kormányhivatal jár el első fokon, 
eljárásában maga vizsgálja a szakkérdést.
(5) A  szélerőmű vagy szélerőmű park használatbavételi engedélyezési eljárásában másodfokon az  országos 
illetékességgel eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni.
29/B.  § (1) A  szakhatósági eljárás során a  29/A.  § (2)  bekezdése szerinti esetben a  Kormányhivatal – az  építési 
engedély iránti kérelem és mellékletei, valamint a  használatbavételi engedély iránti kérelem és mellékletei 
megküldése mellett – beszerzi a 23/B. § szerinti Bizottság véleményét. A Kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalás 
kiadása során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt.
(2) A  Bizottság a  véleménye kialakítása során vizsgálja a  szélerőmű, szélerőmű park környezeti, természeti és 
településrendezési hatásait, valamint mérlegeli a létesítmény használatával vagy a használat elmaradásával várható 
kedvezőtlen hatások megszüntetésére, elkerülésére, csökkentésére vonatkozóan megtehető vagy a kérelmező által 
megvalósított intézkedések következményeit.”

 (4) A Vhr. a következő 41/C. §-sal egészül ki:
„41/C.  § E  rendeletnek a  szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról szóló 277/2016. (IX. 15.) Korm. 
rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr3.) megállapított 23. § (2a) és (2b) bekezdését, 23/A., 23/B., 29/A. és 29/B. §-át, 
valamint a Mód. Kr3.-mal módosított 20. § (3) bekezdését, 3. és 4. számú mellékletét a Mód. Kr3. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

 (5) A Vhr. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (6) A Vhr. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (7) A Vhr. 20.  § (3)  bekezdésében a „más célú hasznosítást engedélyező jogerős” szövegrész helyébe a „művelés alól 

kivonást engedélyező, legalább három éve jogerőre emelkedett” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A. 

Sorszám

B. 

A tevékenység megnevezése

C. 

Küszöbérték, feltétel)

„30. Szélerőmű, szélerőmű park 500 kW teljesítménytől védett természeti területen, Natura 2000 területen, 
barlang védőövezetén”
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2. melléklet a 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelethez

 1. A Vhr. 3. számú melléklet 7. pontja a következő 7.7. alponttal egészül ki:
„7.7. Szélerőmű vagy szélerőmű park esetén az  annak elhelyezésére szolgáló ingatlan telekhatáraitól számított 
1 km-en belül elhelyezkedő valamennyi ingatlan tulajdonosának az  írásbeli hozzájárulása az  építmény vagy 
építmények felépítéséhez.”

3. melléklet a 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelethez

 1. A Vhr. 4. számú melléklet 1. alcímében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D

Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Elsőfokú eljárásban Másodfokú eljárásban)

„2. A repülőtér és a repülés biztonságát 
szolgáló földi berendezések 
biztonsági övezetén belül létesített 
minden építmény építése esetén, 
a repülőtér telekhatárától mért  
15 kilométer távolságon belül  
40 méternél, bárhol másutt 
a beépítésre szánt területen 
100 méternél, beépítésre nem 
szánt területen 50 méternél 
magasabb építmény építése, 
építménymagasságot növelő 
bővítése, kizárólag helikopter-
leszállóhellyel rendelkező 
repülőtér telkének szélétől 
mért 500 méteren belül 40 
méternél magasabb építmény 
építése, építménymagasságot 
növelő bővítése esetén, bontási 
engedélyezési eljárás kivételével.

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében 
az építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen 
és közvetett hatásainak 
vizsgálata a légiközlekedésre, 
a földi telepítésű 
berendezések működésére 
és a légiközlekedés 
biztonságára.

Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Légügyi 
Hivatala

Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Központ”

 2. A Vhr. 4. számú melléklet 1. alcímében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D

Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Elsőfokú eljárásban Másodfokú eljárásban)

„5. Minden eljárásban a nyomvonalas 
létesítmény engedélyezése 
kivételével.

Az építménnyel, 
létesítménnyel összefüggő 
tűzvédelmi követelmények 
érvényre juttatása.

első fokon eljáró 
tűzvédelmi 
szakhatóság

másodfokon 
eljáró tűzvédelmi 
szakhatóság”
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A Kormány 278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete
a Vecsés város külterületén megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

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

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Vecsés közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 0122/16, 0122/25, 0122/29, 0122/45, 0122/46, 0122/47, 0122/48, 0122/49, 0122/51, 0122/52, 0122/54, 
0122/55, 0122/56 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási 
eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással 
(a továbbiakban: beruházás) függenek össze.

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

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

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

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A Vecsés város külterületén megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági üggyé nyilvánított eljárások

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

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

beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek,
23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 6/2016. (IX. 15.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás 
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak 
alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 1. és 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A földgáz rendszerhasználati díjakról, a  rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 
a  rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a  nyújtott szolgáltatás minőségétől 
függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a  rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről 
szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Nem lép hatályba a  földgáz rendszerhasználati díjakról, a  rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás 
minőségének a  rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a  nyújtott szolgáltatás 
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának 
feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelet 5.  § 
(2) bekezdése és 2. melléklete.

3. § (1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. szeptember 30-án lép hatályba.
 (2)  Az 1. § és az 1. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.
 (3)  A 2. § 2016. október 2-án hatályát veszti.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1. melléklet a 6/2016. (IX. 15.) MEKH rendelethez
„2. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez

I.   Szagosítási alapdíj: 4 402 Ft/l
II.   Szállítási díjak

 2. § (1) bekezdés  Szállítási kapacitásdíj 

[Ft/(kWh/h)/év]

 Szállítási forgalmi 

díj (Ft/MWh)

 a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja (kiadási pontok)  886,20  

 a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont)  150,39  

 a) pont aa) alpont aaf ) alpontja (Kiskundorozsma határkeresztező kiadási 
pont)

 1 681,32  

 a) pont aa) alpont aag) alpontja (Csanádpalota határkeresztező kiadási 
pont)

 747,88  
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 a) pont aa) alpont aac) alpontja (osztrák/magyar határ Baumgarten felőli 
betáplálási pont)

 1 908,81  

 a) pont aa) alpont aai) alpontja (horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli 
betáplálási pont)

 1 908,81  98,72

 a) pont aa) alpont aad) alpontja (ukrán/magyar határ Beregovo felőli 
betáplálási pont)

 1 908,81  

 a) pont aa) alpont aak) alpontja (szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli 
betáplálási pont)

 1 908,81  

 a) pont aa) alpont aan) alpontja (román/magyar határ Horia felőli 
betáplálási pont)

 1 908,81  

 a) pont aa) alpont aae) alpontja (hazai termelés betáplálási pont)  1 719,65  

 a) pont ac) alpont acb) alpontja (tárolói betáplálási pont)  156,75  

III.   A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében 
történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)

 1.  Elosztási díjak
a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 324,79

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 606,67

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó

15 218 196,82

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási 

átalánydíj

 Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 304,82

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 496,58

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó

14 633 196,82

c.1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 173,45

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 370,93

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó

11 698 67,27

c.2) Elosztási átszállítási díj: 75,69 Ft/MWh
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d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák
 Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 149,61

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 409,62

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó

11 325 66,14

e) Elosztási díjak a  Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az  OERG Kft., 
a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák
 Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 068,59

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 336,96

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó

14 071 66,40

f ) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 174,52

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 492,42

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó

14 633 147,35

 2.  Tárolási díjak
Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
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IV.   A  rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása 
érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)

 1.  Elosztási díjak
a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó

23 425 189,25

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

2 404 122,07

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók

1 137 107,88

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó

21 164 189,25

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

2 488 122,07

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók

955 107,88

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó

13 405 192,21

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1 186 129,74

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók

1 143 129,94

c2) Elosztási átszállítási díj: 75,69 Ft/MWh

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási 

forgalmi díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó

14 479 188,96

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1 078 131,33
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 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók

1 082 121,78

e) Elosztási díjak a  Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az  OERG Kft., 
a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó

15 088 196,24

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1 377 99,11

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók

1 530 113,56

f ) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó

20 369 188,93

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1 774 118,08

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók

1 692 103,92

2. Tárolási díjak
Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete
a GMO-mentességre utaló jelölésről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 49. pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendeletet kell alkalmazni
a) a GMO-mentes termelésből származó, a végső fogyasztóknak szánt, előrecsomagolt és nem előrecsomagolt

aa) friss, hűtött, fagyasztott hús (a továbbiakban együtt: hús),
ab) friss, hűtött, fagyasztott hal (a továbbiakban együtt: hal),
ac) fogyasztói tej (a továbbiakban: tej),
ad) tojás,
ae) méz és egyéb, étkezési célra szánt méhészeti termékek (a továbbiakban együtt: méhészeti 

termékek),
af ) növények és növényi termékek (a továbbiakban együtt: növényi eredetű termékek), valamint
ag) az aa)–af ) pont szerinti összetevőket tartalmazó élelmiszerek
[a továbbiakban aa)–ag) pontok együtt: GMO-mentes termelésből származó élelmiszerek], valamint

b) a GMO-mentes takarmányok
előállítására, forgalomba hozatalára, jelölésére és ellenőrzésére, továbbá
c) a GMO-mentességre vagy a GMO-mentes termelésből való származásra utaló jelölés (a továbbiakban együtt: 

GMO-mentességre utaló jelölés) csomagoláson, címkén, kísérő okmányon vagy a  végső fogyasztó számára 
elérhetővé tett dokumentumban való alkalmazására.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) átállási idő: a  nem GMO-mentes termelésről a  GMO-mentes termelésre való átmenet időszaka, amelynek 

folyamán a GMO-mentes termelésre vonatkozó előírások alkalmazására kerül sor;
b) GMO: a  géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 2.  § b)  pontja szerinti 

géntechnológiával módosított szervezet;
c) GMO-ból előállított: a  géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 

2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1829/2003/EK 
rendelet) 2. cikk 10. pontja szerinti fogalom;

d) GMO-mentes takarmány: GMO-mentes termelésből származó takarmány;
e) GMO-mentes termelés: e  rendeletben meghatározott előírások alkalmazása a  növénytermesztés, 

állattenyésztés, takarmány- és élelmiszer-előállítás, termelés, feldolgozás, forgalmazás és szállítás során;
f ) GMO segítségével előállított: az  ökológiai termelésről és az  ökológiai termékek címkézéséről és  

a  2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: 834/2007/EK tanácsi rendelet) 2. cikk v) pontja szerinti fogalom.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában
a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint
b) a  fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az  1924/2006/EK és az  1925/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a  87/250/EGK bizottsági irányelv, a  90/496/EGK 
tanácsi irányelv, az  1999/10/EK bizottsági irányelv, a  2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,  
a  2002/67/EK és a  2008/5/EK bizottsági irányelv és a  608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

fogalom-meghatározásait is figyelembe kell venni.
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2. A GMO-mentességre utaló jelölés alkalmazásának általános feltételei

3. § (1) GMO-mentességre utaló jelölés kizárólag GMO-mentes takarmány és GMO-mentes termelésből származó 
élelmiszerek esetén alkalmazható. GMO-mentességre utaló jelölés növényi eredetű termékek vagy ilyen összetevőt 
tartalmazó takarmányok és élelmiszerek (a továbbiakban együtt: növényi eredetű takarmányok és élelmiszerek) 
esetén akkor alkalmazható, ha az  Európai Unióban az  adott növényfaj géntechnológiával módosított fajtája 
termesztési vagy forgalomba hozatali engedély tárgyát képezte vagy képezi.

 (2) A  GMO-mentességre utaló jelölés a  csomagoláson, címkén, kísérő okmányon vagy a  végső fogyasztó számára 
elérhetővé tett dokumentumban akkor alkalmazható, ha teljesülnek az  e  rendeletben meghatározott 
követelmények és a termékek GMO-mentessége a 9. §-ban foglaltak szerint igazolható.

 (3) A GMO-mentességre utaló jelölés nem alkalmazható
a) vadon élő, táplálkozásában nem nyomonkövethető állat húsa és tojása, valamint a  vadon élő, 

táplálkozásában nem nyomonkövethető kifogott hal, továbbá az ezekből származó feldolgozott élelmiszerek 
esetén,

b) olyan takarmány és élelmiszer esetén, amelyet mint GMO-t tartalmazó, GMO-ból álló, GMO-ból 
előállított vagy GMO-ból előállított összetevőket tartalmazó terméket – az  1829/2003/EK rendelet és 
a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, a géntechnológiával 
módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint 
a  2001/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alapján – jelöléssel szükséges ellátni.

 (4) A GMO-mentes termelésből származó élelmiszerek esetén a GMO-mentességre utaló jelölés alkalmazását nem zárja 
ki, ha az  állattenyésztés során GMO-ból vagy GMO segítségével előállított állatgyógyászati készítmények kerültek 
felhasználásra.

 (5) A GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott
a) takarmány vagy élelmiszer előállításához nem használható fel GMO-ból előállított takarmány- vagy 

élelmiszer-adalékanyag, technológiai segédanyag vagy enzim,
b) élelmiszer előállításához nem használható fel GMO segítségével előállított élelmiszer-adalékanyag, 

technológiai segédanyag vagy enzim,
kivéve ha az  a  834/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az  ökológiai termelés, a  címkézés és az  ellenőrzés 
tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes 
végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendelet alapján 
ökológiai takarmány vagy élelmiszer előállításához felhasználható.

3. Növényi eredetű takarmányra és élelmiszerre vonatkozó előírások

4. § (1) A  GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott növényi eredetű takarmány és élelmiszer GMO-t legfeljebb 
0,1%-ban tartalmazhat, feltéve, hogy a  GMO az  Európai Unióban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik és 
a takarmányban vagy élelmiszerben való előfordulása véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen.

 (2) Több összetevőből álló takarmány és élelmiszer esetén az  (1)  bekezdésben meghatározott határértéket az  egyes 
összetevők tekintetében kell alkalmazni.

4. Állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó előírások

5. § (1) Hús, hal, tej, tojás és az ezen összetevőket tartalmazó élelmiszerek esetén akkor alkalmazható a GMO-mentességre 
utaló jelölés, ha az állat tartása során teljesültek az e §-ban foglalt feltételek.

 (2) Az állatnak adott takarmánynak
a) emlősállatok esetében legalább az elválasztást követően,
b) szárnyasok esetében háromnapos kortól kezdve,
c) minden más esetben az állat születésétől vagy kelésétől kezdve
meg kell felelnie a  3.  § (5)  bekezdésében és a  4.  §-ban a  GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott takarmányra 
vonatkozóan meghatározott feltételeknek.
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 (3) Amennyiben az  állatnak a  3.  § (5)  bekezdésében és a  4.  §-ban foglalt feltételeknek megfelelő takarmányozása 
nem kezdődött meg a  (2)  bekezdésben meghatározott időpontban, a  tőlük vagy belőlük származó termékekre 
a GMO-mentességre utaló jelölés a következő átállási idő letelte után alkalmazható:
a) szarvasmarhafélék, juh és kecske esetén

aa) a jelölendő tej lefejését megelőző legalább három hónap,
ab) húsának jelölésekor a levágását megelőző legalább tizenkét hónap;

b) sertés esetén a levágását megelőző legalább négy hónap;
c) baromfifélék esetén

ca) a jelölendő tojások előállítási idejét megelőző legalább hat hét,
cb) húsának jelölésekor a levágását megelőző legalább három hónap;

d) pulyka esetén a levágását megelőző legalább három hónap.

5. Méhészeti termékekre vonatkozó előírások

6. §  Méhészeti terméken GMO-mentességre utaló jelölés abban az esetben használható, ha a méhészeti termék olyan 
kaptárból származik, amely a  méhészeti termék kinyerését megelőző legalább egy éven át megfelelt az  alábbi 
feltételeknek:
a) a kaptár 5,5 km-es körzetében a nektár- és virágporforrásokat géntechnológiával nem módosított növények 

képezik,
b) a méhek takarmánya nem tartalmaz GMO-t vagy GMO-ból előállított összetevőt, kivéve a 3. § (5) bekezdésében 

a GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott takarmányra vonatkozóan meghatározott kivételeket.

6. A GMO-mentességre utaló szövegre és annak feltüntetésére vonatkozó követelmények

7. § (1) E rendelet előírásai szerint előállított takarmány és élelmiszer csomagolásán, címkéjén, kísérő okmányán és a végső 
fogyasztó számára elérhetővé tett dokumentumban kizárólag a  következő GMO-mentességre utaló szöveg 
tüntethető fel: „GMO-mentes termelésből”.

 (2) Hús, hal, tej és tojás, valamint ezen összetevőket tartalmazó élelmiszer esetén a  „GMO-mentes termelésből” 
szöveggel egy látómezőben fel kell tüntetni, hogy „a hús/tej/tojás GMO-mentes takarmánnyal etetett állattól 
származik”, illetve „a hal GMO-mentes takarmánnyal volt etetve”.

 (3) Több összetevőből álló takarmány és élelmiszer esetén a GMO-mentességre utaló szöveg – a (4) és (5) bekezdésben 
foglalt kivétellel – kizárólag akkor tüntethető fel a  takarmány vagy az  élelmiszer megnevezésében vagy 
a  csomagoláson, címkén, kísérő okmányon vagy a  végső fogyasztó számára elérhetővé tett dokumentumban, ha 
a takarmány vagy az élelmiszer kizárólag az 1. § a) pont aa)–af ) pontja szerinti, GMO mentes termelésből származó 
összetevőket tartalmaz és a  növényi eredetű összetevő vonatkozásában teljesül a  3.  § (1)  bekezdésében foglalt 
feltétel.

 (4) Amennyiben egy több összetevőből álló takarmánynál vagy élelmiszernél a  GMO-mentes jelölés nem az  összes 
összetevőre alkalmazható, akkor a GMO-mentességre utaló szöveg az összetevők listájában közvetlenül az érintett 
összetevő neve után vagy az  összetevők listája után megjegyzésben tüntethető fel, amennyiben az  adott 
GMO-mentes termelésből származó összetevő a takarmány vagy az élelmiszer tömegének legalább 10%-át kiteszi.

 (5) A GMO-mentességre utaló szöveg (3) bekezdés szerinti alkalmazását nem zárja ki, ha a takarmány vagy az élelmiszer 
a  (3)  bekezdésben felsorolt összetevők mellett hozzáadott vizet, sót, valamint a  3.  § (5)  bekezdése értelmében 
a GMO-mentes termelésben felhasználható takarmány- vagy élelmiszer-adalékanyagot, technológiai segédanyagot, 
enzimet is tartalmaz.

 (6) A GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott termékekkel kapcsolatos tájékoztatás nem sugallhatja, hogy a termék 
GMO-mentessége révén különleges tulajdonságokkal, érzékszervi vagy táplálkozási jellemzőkkel rendelkezik, illetve 
az egészségre vagy a környezetre gyakorolt hatása kedvezőbb, mint a hasonló, GMO-mentességre utaló jelöléssel el 
nem látott termékeké.

7. A takarmány- és élelmiszer-vállalkozási létesítményekre vonatkozó előírások

8. § (1) A  GMO-mentes takarmányt vagy GMO-mentes termelésből származó élelmiszert előállító takarmány- vagy 
élelmiszer-vállalkozási létesítmény egésze vonatkozásában be kell tartani az e rendeletben foglalt előírásokat.
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 (2) Amennyiben a  takarmány- vagy az  élelmiszer-vállalkozási létesítmény egésze nem működtethető 
az  (1)  bekezdésben leírtak szerint, a  takarmány- vagy az  élelmiszer-vállalkozási létesítményben a  GMO-mentes 
termelést térben vagy időben külön kell választani a nem GMO-mentes termeléstől a keveredés megakadályozása 
érdekében. A keveredés megakadályozását a raktározás és a szállítás során is biztosítani kell.

8. A GMO-mentesség igazolása

9. § (1) A  GMO-mentes takamányok és a  GMO-mentes termelésből származó élelmiszerek előállítása és forgalmazása 
során az  előállító és a  forgalmazó köteles az  előállított termékek és az  előállításhoz felhasznált anyagok 
nyomonkövethetőségét biztosítani. Az  előállítónak és a  forgalmazónak az  ellenőrzést végző hatóság számára 
– a  GMO-mentes termelés teljes folyamatában – dokumentumokkal alátámasztva igazolnia kell tudnia, hogy 
a GMO-mentességre utaló jelölés felhasználásának e rendeletben meghatározott feltételei teljesülnek.

 (2) Ha a  növényi eredetű takarmány vagy élelmiszer olyan országból származik, ahol engedélyezett az  adott növény 
géntechnológiával módosított fajtájának termesztése, a  GMO-mentességre utaló jelölés feltételeinek való 
megfelelést szállítmányonként akkreditált vagy hatósági laboratórium laborvizsgálati eredményével kell igazolni.

 (3) A  GMO-mentességet igazoló dokumentumokat a  GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott termék forgalomba 
hozatalától számított 5 évig meg kell őrizni.

10. § (1) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv e  rendeletben foglalt előírások betartását a  GMO-mentes termelés során 
az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a  felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben foglaltak szerint ellenőrzi. A  GMO-mentes termelés nyomonkövetése önellenőrzésen és hatósági 
ellenőrzésen alapul.

 (2) Az  előállítónak vagy forgalmazónak a  GMO-mentes termelésre vonatkozó előírások betartását önellenőrzés 
keretében folyamatosan ellenőriznie kell.

9. Záró rendelkezések

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

12. §  E rendelet előírásainak meg nem felelő csomagolóeszközök és címkék a  rendelet hatálybalépését követő 
negyedik hónap első napjáig használhatóak fel, és az  ilyen jelöléssel ellátott termékek minőségmegőrzési vagy 
fogyaszthatósági idejük lejártáig hozhatók forgalomba.

13. §  E rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie azon GMO-mentességre utaló 
jelöléssel ellátott termékeknek, amelyeket az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak 
elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely 
EFTA-államban állítottak elő, az  ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az  irányadó előírások 
a fogyasztók védelme vonatkozásában az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1489/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság, valamint 
a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges megállapodás aláírásához adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Magyarország Kormánya nevében kösse meg

a) a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság megrendezéséhez 
az Európai Úszó Szövetséggel (a továbbiakban: LEN) és a Magyar Úszószövetséggel (a továbbiakban: MÚSZ),

b) a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez a  LEN-nel és a  Magyar Vízilabda Szövetséggel 
(a továbbiakban: MVSZ)

a felek jogait és kötelezettségeit szabályozó háromoldalú megállapodásokat;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. szeptember 30.

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Kormány által a  2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, 
Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a  2020. évi 
Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről 
szóló 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 3.  pontja alapján gondoskodjon az  1.  pont szerinti megállapodásokban 
szabályozottaknak megfelelően a szükséges források MÚSZ és MVSZ részére történő biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1490/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
a 2017. évi Berlini Nemzetközi Zöld Héten partnerországi státuszban való részvételről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország kizárólagos partnerországi státuszban vegyen részt a  2017. évi Berlini 

Nemzetközi Zöld Héten (a továbbiakban: Grüne Woche), és felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy jelezze 
Magyarország részvételi szándékát Németország felé;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy a  Földművelésügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
gazdasági társaság közreműködésével, valamint a  turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős 
kormánybiztos bevonásával gondoskodjon
a) a rendezvényen való részvétel lebonyolításáról, továbbá
b) a Grüne Woche-n való magyar részvétel felelősének kijelöléséről;

Felelős: földművelésügyi miniszter a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős 
kormánybiztos bevonásával

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Grüne Woche-n történő részvételhez kapcsolódó 

feladatok finanszírozásához szükséges 560,0 millió forint fedezet biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi 
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költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 36. Agrármarketing célelőirányzat jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
a digitális termékek és szolgáltatások exportjának növeléséről, Magyarország Digitális Exportfejlesztési 
Stratégiájáról

A Kormány köszönetet mond a  magyar polgároknak, a  szakmai és civil szervezeteknek, a  digitális ökoszisztéma szereplőinek 
az  alkotó közreműködésért, a  széleskörű összefogásért, amelynek eredményeként elkészült Magyarország Digitális 
Exportfejlesztési Stratégiája.
A Kormány továbbra is várja valamennyi érintett szereplőnek a Stratégia gazdagítására vonatkozó szakmai javaslatait.
A Kormány a  Stratégia végrehajtása során is megteremti a  széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, és számít a  magyar 
polgárok, valamint a  szakmai, társadalmi és tudományos szervezetek és a  piac szereplőinek közreműködésére és 
együttműködésére.

 1. A  Kormány elfogadja a  Digitális Jólét Program részeként számára bemutatott „Magyarország Digitális 
Exportfejlesztési Stratégiáját” (a továbbiakban: Stratégia), és felhívja a  Digitális Jólét Programjával kapcsolatos 
kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost (a továbbiakban: 
miniszterelnöki biztos), hogy a Stratégiát a kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé.

Felelős: miniszterelnöki biztos
Határidő: azonnal

 2. A Kormány a digitális ipar területén tapasztalható jelentős munkaerőhiány mérséklése és a munkaerőpiaci szereplők 
digitális kompetenciáinak javítása érdekében meghirdeti a  Digitális Munkaerő Programot, és felkéri az  érintett 
minisztereket a program részleteinek kidolgozására és megvalósítására.

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

Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos
 3. A  Kormány felismerve, hogy a  magyar munkaerőpiacon az  informatikai szakemberek iránt egyre növekvő igény 

mutatkozik, és az  informatikai ipar jelentősen hozzájárul a  magyar gazdaság versenyképességének javulásához, 
az informatikai szakemberképzés nagyságrendjének jelentős bővítéséről határoz.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos
 4. A Kormány támogatja az  informatikai szolgáltatóközpontok (SSC) magyarországi jelenlétének erősítését, és ennek 

érdekében programokat indít az  SSC-k szakember igényének kielégítését szolgáló képzések, valamint az  SSC-k 
fogadására alkalmas irodaház-kapacitás bővítésére.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos
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 5. A  Kormány átfogó programokat indít a  digitális gazdaságban tevékenykedő magyar vállalkozások exportpiacra 
lépésének és exporttevékenységének ösztönzésére pénzügyi és szakmai támogatások biztosításával.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos
 6. A Kormány a hazai digitális termékek és szolgáltatások exportjának növelése érdekében létrehozza a Hazai Digitális 

Megoldások Leltárát és a Nemzetközi IT Problématérképet.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos

 7. A Kormány támogatja a magyar közigazgatásban kifejlesztett nemzetközi színvonalú digitális megoldások exportját 
és programot indít a hazai állami megoldások exportjának fejlesztésére.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
igazságügyi miniszter 
belügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos
 8. A Kormány a Stratégia végrehajtásának elősegítése érdekében kezdeményezi a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi 

Bizottság (a továbbiakban: DETB) létrehozását.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

nemzetgazdasági miniszter 
miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. október 31.
 9. A Stratégia végrehajtását a miniszterelnöki biztos hangolja össze.
 10. A Kormány felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a Stratégia végrehajtása érdekében készítsen részletes – az egyes 

részfeladatokat, a  felelősöket és a  határidőket is meghatározó – intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési 
terv).

Felelős: miniszterelnöki biztos
Határidő: 2016. szeptember 30.

 11. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy
a) a 2–8.  pontokban meghatározott feladatok végrehajtása során a  10.  pontban meghatározott intézkedési 

tervben foglaltak, valamint a  miniszterelnöki biztos 9.  pontban meghatározott koordinációs feladat- és 
hatáskörében adott iránymutatásai szerint járjanak el, valamint

b) bocsássák a  miniszterelnöki biztos rendelkezésére a  Stratégia végrehajtásával összefüggő feladatai 
ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

 12. A Kormány elrendeli
a) a Stratégia és az  intézkedési terv megvalósulásának figyelemmel kísérését, a  Stratégia végrehajtásával 

kapcsolatos folyamatos társadalmi egyeztetését, a  Stratégia évenkénti értékelését és szükség szerint 
a felülvizsgálatát,

b) hogy az a) pontban meghatározott feladatok végrehajtása során keletkező tapasztalatokról a miniszterelnöki 
biztos a Kormány részére évente jelentést nyújtson be.
Felelős: miniszterelnöki biztos
Határidő: az a) alpont vonatkozásában folyamatos, 

a b) alpont vonatkozásában első alkalommal 2017. június 30., majd évente június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1492/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti Ajánlatkérő által kezdeményezett, 
a „Szolgáltatási szerződés ’MFB Pont’ elnevezésű értékesítési pontok kialakítására és üzemeltetésére, 
továbbá kiemelt közvetítői és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés n) pontjában foglaltak 
alkalmazása alól történő felmentés adásáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62.  § (5a)  bekezdése 
alapján a  verseny biztosítása érdekében felmentést ad az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság mint Ajánlatkérő által kezdeményezett, a  „Szolgáltatási szerződés ’MFB Pont’ elnevezésű 
értékesítési pontok kialakítására és üzemeltetésére, továbbá kiemelt közvetítői és pénzügyi közvetítői 
szolgáltatások nyújtására” tárgyú – a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 74.  § (3)  bekezdése 
szerinti  kormánydöntés közzétételétől számított 45 napon belül megindítandó – közbeszerzési eljárásban 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontjában foglaltak alkalmazása alól.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány
a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 

2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozatban 
megállapított, 2015. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványokból az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.  31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 152.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi 
az  I.  Országgyűlés fejezet 23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal címnél keletkezett  
633 624 ezer forintnak, a  X. Igazságügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 130 116 ezer forintnak, 
a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 86 398 ezer forintnak, a XIV. Belügyminisztérium 
fejezetnél keletkezett 339 300 ezer forintnak, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 
832 662 ezer forintnak, a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 83 755 ezer 
forintnak, a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 982 223 ezer forintnak és a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetnél keletkezett 128 491 ezer forintnak a felhasználását;

b) az Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  2015. évi kötelezettségvállalással terhelt 
költségvetési maradványokból a  XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 9 164 750 ezer 
forintnak, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 19 848 ezer forintnak, a XVIII. Külgazdasági 
és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 2 670 944 ezer forintnak és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetnél keletkezett 252 602 ezer forintnak 2016. június 30. utáni felhasználását, valamint a  2015. évi 
kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványokból a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 314 000 ezer 
forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 67 267 ezer forint felhasználását;

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csoport 
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet név Cím név Alcím név Jogcím-csoport név  Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

I. 
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -542 876
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -90 748

XI. Miniszterelnökség
7 Nemzeti Örökség Intézete

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 500 000
1 Célelőirányzatok

27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 000 000

XII. Földművelésügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Uniós programok kiegészítő támogatása
12 Nemzeti Diverzifikációs Program

K5 Egyéb működési célú kiadások -86 398
XIV. Belügyminisztérium

1 Belügyminisztérium igazgatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -58 639

7 Rendőrség
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 77 826

8 Alkotmányvédelmi Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -17
K8 Egyéb felhalmozási kiadások -728

10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
K8 Egyéb felhalmozási kiadások -3 771

17 Vízügyi Igazgatóságok
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 189 300

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

27
K5 Egyéb működési célú kiadások -877

8
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 271

9
1

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 233
2

K5 Egyéb működési célú kiadások -73 325
3

K5 Egyéb működési célú kiadások -95 112
5

K5 Egyéb működési célú kiadások -19 241
19

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 912

Integrációs Alap

Visszatérési Alap

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Közösségi programok

Szolidaritási programok
Európai Menekültügyi Alap

Országgyűlés
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csoport 
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet név Cím név Alcím név Jogcím-csoport név  Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 600 000
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
10 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 113 204
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok

5 TEN-T projektek

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -832 662

33 Hazai fejlesztési programok

20 Intézményi kezességi díjtámogatások

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 832 662
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

4 Balassi Intézet
K5 Egyéb működési célú kiadások -80 283
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 472

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások -150 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -164 000

XIX. Uniós Fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 

1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 013

3 Vidéki térségek fejlesztése
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 866

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése

K8 Egyéb működési célú kiadások -1 552
4 Kutatás-fejlesztés, innováció

K8 Egyéb működési célú kiadások -804
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1 -8 316
K5 Egyéb működési célú kiadások

5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -250

3 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek
2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

22
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -924

28
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -12 994

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002

Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csoport 
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet név Cím név Alcím név Jogcím-csoport név  Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

6 Egyéb uniós előirányzatok
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 091
5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések

K5 Egyéb működési célú kiadások -403
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 289

2
K5 Egyéb működési célú kiadások -185 093

8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -281 535

14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam különbözete

K5 Egyéb működési célú kiadások -441 474
2 Egyéb EU által nem térített kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások -7 216
15 SAPARD intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -23 403
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 60 000

11 Közgyűjtemények
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 800
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 67 267

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás

2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -67 267

4 Köznevelési feladatok támogatása
9 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25 477
19 Szociális célú humánszolgáltatások

1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások  támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -128 277

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K7 Felújítások 2 113 204

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak  támogatása
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A Kormány 1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
és Korm. határozat módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

1  175  000  ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az  1.  melléklet 
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. június 30.

 2. egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 2. pontja szerint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása 
jogcímcsoporton a  K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat részére átcsoportosított 748  414  ezer 
forintból 25 000 ezer forint a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
igazgatása címen kerüljön felhasználásra a  K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 18 250 ezer forint, 
a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 6750 ezer forint összegben.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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

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

hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési feladatok
346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 49 375
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 750 625

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
4 Állami tulajdonú társaságok támogatása

296357 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások 300 000

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

K3 Dologi kiadások 75 000
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 175 000

ezer forintban

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

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

hatása

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

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

hatása
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési feladatok

346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 800 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 75 000

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

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 175 000 1 175 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

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

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

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1495/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
az „M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal és M8-M4 elválási csomópont (kivitelezés)” című projekt 
I–III. építési szakasz Vállalkozási Szerződéseinek és Mérnök Megbízási Szerződéseinek megszűnéséről, 
az elszámoláshoz szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az  „M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal és M8-M4 elválási csomópont (kivitelezés)” 

című projekt (a  továbbiakban: projekt) I–III. építési szakasz Vállalkozási Szerződéseinek és Mérnök Megbízási 
Szerződéseinek lezárásával;

 2.  hozzájárul a  projekt támogatási szerződésével kapcsolatban a  projekt keretében már felmerült és a  Vállalkozási 
Szerződésekben, Mérnök Megbízási Szerződésekben teljesítésigazolások alapján kifizetett költségek tekintetében 
a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedési Operatív 
Program előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásához, valamint a felmerült és kifizetett költségeknek 
az előirányzatról kifizetett előleg terhére történő elszámolásához;

 3.  felhívja a  nemzeti fejlesztési miniszter útján a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársaságot, hogy a  projekt lezárásával kapcsolatos elszámolást a  korábban a Vállalkozási Szerződések és 
a Mérnök Megbízási Szerződések alapján a vállalkozóknak és mérnököknek kifizetett előleg terhére tegye meg és 
a fennmaradó, a vállalkozók és a mérnökök által visszafizetett előleget rendezze az érintett Irányító Hatóság felé.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1496/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
a fertődi Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó ingatlan állam részére történő megvásárlásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Fertőd belterület 1229/3 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a  fertődi 

Esterházy-kastélyhoz szervesen kapcsolódó területként az állam tulajdonába kerüljön;
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont útján 

gondoskodjon az Ingatlannal kapcsolatos 113,8 millió forint kártalanítás megfizetéséről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  Ingatlan állam javára történő megvásárlásáról 
a  Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  Ingatlan vagyonkezelői jogának az  Eszterháza 
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont részére történő átruházásáról.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1497/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
a Vecsés város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Vecsés város közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint 0122/16, 0122/25, 0122/29, 0122/45, 0122/46, 0122/47, 0122/48, 0122/49, 0122/51, 0122/52, 
0122/54, 0122/55, 0122/56 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási 
eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1498/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszakán való magyar részvételről

A Kormány
 1. jóváhagyja – a  melléklet szerint – az  ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség 

tevékenységének irányelveit;
 2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszakán részt vevő magyar 

küldöttség vezetőjének és tagjainak megbízásáról előterjesztést tegyen Magyarország köztársasági elnökének.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet az 1498/2016. (IX. 15.) Korm. határozathoz

Irányelvek az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez

Az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy a Kormány céljaival, valamint 
az  Európai Uniónak az  ENSZ-közgyűlés 71. ülésszakára szóló prioritásaival összhangban, a  magyar nemzeti 
érdekeket érvényesítve tevékenykedjen. Az  Európai Unió tagállamai – a  korábbi évekhez hasonlóan – tanácsi 
következtetéseket fogadtak el az unió számára legfontosabb kérdésekről Az EU prioritásai az Egyesült Nemzetek és 
az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének hetvenegyedik ülésszakán (2016. szeptember – 2017. szeptember) címmel.

 1. A küldöttség az ENSZ szerepével kapcsolatban
hangsúlyozza, hogy az  ENSZ a  nemzetközi együttműködés meghatározó, globális kerete, amely napjainkban 
minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bír az  új biztonságpolitikai, gazdasági, humanitárius, emberi jogi és 
környezetvédelmi kihívások kezelésében. A világnak egy erős és hatékony ENSZ-re van szüksége.

 2. A küldöttség a béke és biztonság területén
a) támogassa az  ENSZ képességeinek megerősítését a  nemzetközi válságok megelőzését szolgáló preventív 

diplomácia és a mediáció területén, valamint a viták békés rendezésére irányuló törekvéseket;
b) támogassa a  2005. évi csúcstalálkozó záródokumentumában létrehozott védelmi felelősség elvének 

továbbfejlesztését és gyakorlati megvalósítását, különös figyelmet fordítva a  korai előrejelzésre és 
a megelőzésre, az ENSZ-főtitkár „Human Rights up Front” kezdeményezésével összhangban;

c) támogassa az  ENSZ békefenntartási tevékenységének felülvizsgálatát, a  tagállami hozzájárulások optimális 
felhasználását, a  békefenntartó missziók hatékony működését; növelje a  különleges politikai missziók 
hatékony erőforrás-elosztását, működésük átláthatóságát és a tagállami ellenőrzés lehetőségét;

d) támogassa az  ENSZ békeépítési tevékenységének hatékonyabbá tételét a  békeépítési intézményrendszer 
felülvizsgálata eredményeinek megfelelően, különös tekintettel a  konfliktusok megelőzésére, 
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az  ENSZ-rendszeren belüli koordináció javítására, az  ENSZ és egyéb szereplők, valamint ENSZ Biztonsági 
Tanácsa és a Békeépítési Bizottság közötti együttműködés megerősítésére;

e) támogassa az  ENSZ Biztonsági Tanács által a  nők, béke és biztonság témakörében elfogadott határozatok 
hatékony végrehajtását, különös tekintettel a  nők békefolyamatokban való fokozott/aktív részvételére és 
konfliktushelyzetben való védelmére, ez  utóbbi vonatkozásában a  nők és lánygyermekek ellen elkövetett 
erőszakkal szembeni határozott fellépés érdekében;

f ) támogassa a  fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek hatékony védelmére irányuló intézkedéseket és 
a „Gyermekek, nem katonák” elnevezésű kampányt;

g) támogassa a  jogállamiság – mint a  nemzetközi béke és biztonság fenntartása kulcselemének  – 
erősítését annak minden dimenziójában, különös tekintettel a  független igazságszolgáltatásra, valamint 
az  ENSZ-közgyűlés 67. ülésszakán a  jogállamisággal kapcsolatos magas szintű fórum által elfogadott 
nyilatkozatban foglaltak végrehajtását;

h) támogassa a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) működését és joghatósága gyakorlását a nemzeti hatóságok 
súlyos bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos eljárásának hiányában; a  Biztonsági Tanács és az  ICC 
együttműködésének erősítését és kiszélesítését, valamint a  Biztonsági Tanácsnak a  nemzetközi büntető-
igazságszolgáltatás előmozdításában játszott szerepét;

i) folytassa aktív szerepvállalását a  globális kihívások – nemzetközi terrorizmus, határokon átnyúló szervezett 
bűnözés, korrupció, pénzmosás, emberkereskedelem, a  kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás – elleni 
küzdelem területén a  jogállamiság, az  igazságszolgáltatáshoz való jog, az  elszámoltatható és átlátható 
intézmények, az  inkluzív és részvételen alapuló döntéshozatal és a nemzetközi együttműködés támogatása 
által;

j) kövesse figyelemmel a  menekültek és migránsok nagyszámú vándorlására adott globális válaszok 
kialakítására irányuló nemzetközi folyamatokat és törekedjen a  magyar álláspont azokba való megfelelő 
becsatornázására;

k) támogassa az  ENSZ leszerelési mechanizmusának megfelelő működését célzó törekvéseket, ezen belül 
az  ENSZ BT 1540 (2004). sz. határozatának végrehajtását és átfogó felülvizsgálatát, a  genfi Leszerelési 
Értekezlet érdemi munkájának újraindítását, az  Atomsorompó Szerződés (NPT) végrehajtásának erősítését, 
az  Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) mielőbbi hatálybalépését, a  fegyvercélú nukleáris hasadóanyagok 
termelésének tilalmáról szóló nemzetközi szerződés (FMCT) létrehozatalára irányuló tárgyalások mielőbbi 
megkezdését, a  Biológiai és Toxinfegyver Tilalmi Egyezmény (BTWC) egyetemessé tétele érdekében 
végzett erőfeszítéseket és alkalmazásának megerősítését, különös tekintettel annak közelgő, Magyarország 
elnöklésével megvalósuló 2016. évi felülvizsgálati konferenciájára, a  Fegyverkereskedelmi Szerződés 
(ATT) egyetemessé tételét, teljeskörű végrehajtását és részes államainak konferenciáin elért eredmények 
továbbfejlesztését, illetve a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme elleni küzdelmet;

l) kísérje figyelemmel és támogassa a  kiberbiztonság erősítése érdekében tett konszenzusépítési 
erőfeszítéseket; a  fenntartható fejlődési célok (SDGs) digitális vetületének és a  WSIS+10 (az Információs 
Társadalom Csúcstalálkozó) folyamatnak az  utókövetését; a  2016–2017-es évre újonnan felállított 
Kormányzati Szakértők Csoportjának (UN GGE) munkáját; valamint a  szabad, nyitott és biztonságos 
internetet, az  emberi jogok online környezetben való előmozdítását és védelmét, beleértve a  magánélet 
tiszteletben tartásához és a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot is;

m) támogassa az  ENSZ keretein belül zajló, az  űrkutatással és az  űr békés felhasználásával kapcsolatos munka 
folytatását és hatékonyabbá tételét;

n) álljon ki amellett, hogy a  hatályos nemzetközi jogot a  kibertér vonatkozásában is alkalmazni kell, továbbá 
amellett, hogy szükségtelen egy új kormányközi szervezet létrehozása vagy a  kormányok szerepének 
megerősítése az internetkormányzás tekintetében, valamint támogassa a Számítástechnikai Bűnözésről szóló 
Egyezménynek (Budapesti Konvenció) a végrehajtását.

 3. A küldöttség a fenntartható fejlődési keretrendszerrel (Agenda 2030) kapcsolatban:
a) aktívan járuljon hozzá az  új globális keretrendszer megvalósításához, mely összekapcsolja a  szegénység 

felszámolását a  fenntartható fejlődési pálya kialakításával, az  emberi jogok, a  jogállamiság, a  nemek közti 
egyenlőség és a környezeti fenntarthatóság érvényesülése mellett;

b) az Agenda 2030 végrehajtásával kapcsolatosan, annak integráns természetét szem előtt tartva hangsúlyozza, 
hogy az  addisz-abebai fejlesztésfinanszírozási konferencia, a  New York-i Fenntartható Fejlődési 
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Csúcstalálkozó és a  párizsi klímakonferencia eredményei iránymutatásként szolgálnak a  szegénység 
felszámolását és a fenntartható fejlődés megvalósítását célzó együttes erőfeszítésekhez;

c) támogassa az  egységes, átfogó keretrendszer megvalósítására irányuló folyamatokat, segítse elő 
a  fenntartható fejlődési célok végrehajtását, elismerve a  Magas Szintű Politikai Fórum (HLPF) meghatározó 
szerepét a  keretrendszer, valamint a  keretrendszer gerincét képező célok végrehajtásának nyomon 
követésében és felülvizsgálatában;

d) mozdítsa elő a keretrendszer megvalósítása során a „senkit nem hagyunk hátra” elv érvényre juttatását;
e) támogassa a  fenntartható fejlődési vízcél végrehajtására irányuló kezdeményezéseket, különös tekintettel 

a  globális vízügyi intézményi architektúra reformjára, továbbá járuljon hozzá a  Budapesti Víz Világtalálkozó 
2016 előkészítéséhez és utókövetéséhez, támogassa a  párizsi klíma-megállapodás vízügyi vonatkozásai 
végrehajtására irányuló kezdeményezéseket, valamint a  Víz és Egészség Jegyzőkönyvben foglaltak 
végrehajtását;

f ) segítse elő egy egységes, hatékony és inkluzív nyomonkövetési és felülvizsgálati keret kialakítását, továbbá 
fordítson kiemelt figyelmet a fenntartható fejlődési célokhoz és alcélokhoz rendelt globális indikátorrendszer 
felülvizsgálatával, valamint a  hiányzó módszertanok kidolgozásával kapcsolatos tevékenységekre, illetve 
támogassa az ENSZ Statisztikai Bizottsága által kidolgozott munkaprogramot;

g) támogassa azokat az  Agenda 2030 teljesítésének előmozdítását szolgáló ENSZ-en belüli reformlépéseket, 
melyek az ENSZ-intézményeket alkalmassá teszik a keretrendszer végrehajtására, valamint az ENSZ-en kívüli 
szereplőkkel való együttműködés erősítésére, illetve kiszélesítésére irányulnak;

h) támogassa valamennyi érdekelt fél bevonását az  Agenda 2030 végrehajtásába, mozdítsa elő a  nemzeti 
kormányok, nemzetközi és regionális szervezetek mellett a nem kormányzati szervezetek, a tudományos élet 
és a privát szektor bekapcsolódását a folyamatba;

i) kísérje figyelemmel és támogassa a WSIS+10 folyamat során meghozandó azon erőfeszítéseket és akciókat, 
amelyek révén az  információs és kommunikációs technológiák, mint a  gazdasági és társadalmi fejlődés 
motorjai, jelentősen hozzájárulnak a  fenntartható fejlődési célok (SDGs) megvalósításához, az  elmaradott 
térségek felzárkózásának a felgyorsításához.

 4. A küldöttség az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság területén
a) támogassa az egyetemes értékeket jelentő emberi jogok és alapvető szabadságjogok – ideértve a nemzeti 

kisebbségek jogait – nemzetközi védelmének előmozdítását, ennek keretében támogassa az  ENSZ emberi 
jogi mechanizmusai és testületei függetlenségének megerősítését, különös tekintettel az  Emberi Jogi 
Tanácsra és az általa alkalmazott különleges mechanizmusokra;

b) lépjen fel Magyarország nemzetközi emberi jogi szerződéses kötelezettségeivel összhangban, elősegítve 
az  Európai Unió emberi jogi célkitűzéseinek a  végrehajtását, különösen a  Magyarország számára 
kiemelten fontos területeken, úgymint az  alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, a  kisebbségek 
és őshonos népek, a  nők és gyermekek, illetve a  fogyatékossággal élők jogainak védelme és a  hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem, továbbá hangsúlyozza, hogy a családot, mint a társadalom természetes 
és alapvető egységét a társadalomnak és az államnak védelemben kell részesítenie és meg kell erősítenie;

c) kezelje kiemelt prioritásként az EU és hasonlóan gondolkodó partnerei kezdeményezéseiben való részvételt 
és azok támogatását, különös tekintettel az egyes országok emberi jogi helyzetével és tematikus kérdésekkel 
foglalkozó határozatokra;

d) támogassa, hogy az  EU-prioritásokkal összhangban a  71. ülésszak során elfogadandó Nemzetközi 
Büntetőbírósággal foglalkozó határozat az előző években elfogadott határozatokhoz képest ambiciózusabb 
tartalommal bírjon;

e) kezdeményezze a nemzetközi közösség hatékony és időben történő fellépését az emberi jogok megsértőivel 
szemben, támogassa az emberi jogok védelmezőit, az ENSZ mechanizmusaival együttműködő személyek és 
szervezetek megfélemlítésekkel és megtorlásokkal szembeni védelmét;

f ) támogassa kiemelten a fenntartható fejlődési célokhoz kapcsolódó emberi jogokat, különösképpen a nők és 
lányok társadalmi szerepvállalásának elősegítését szolgáló erőfeszítéseket;

g) járuljon hozzá a  modernkori rabszolgaság, kényszermunka és emberkereskedelem elleni globális fellépés 
előmozdításához;

h) hangsúlyozza a  humanitárius jog tiszteletben tartását, beleértve a  segítségnyújtást végző nemzetközi és 
nem kormányzati szervezetek és munkatársak helyszínre jutását, tevékenységük zavartalan biztosítását, 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 138. szám 68701

támogassa a  nemzetközi humanitárius rendszer megerősítésére, a  humanitárius alapelvek és a  vonatkozó 
nemzetközi jogi szabályozás előmozdítására irányuló törekvéseket;

i) járuljon hozzá a Humanitárius Világcsúcs eredményeinek megvalósításához;
j) törekedjen együttműködésre a  hazai és nemzetközi civil szervezetek képviselőivel a  magyarországi emberi 

jogi helyzetet és érdekeket érintő kérdésekben;
k) kísérje figyelemmel a Demokráciák Közösségével kapcsolatos kérdéseket.

 5. A küldöttség az ENSZ reformjával és működésével kapcsolatban
a) kísérje figyelemmel az  ENSZ Biztonsági Tanácsának kibővítésére és munkamódszereinek átalakítására 

vonatkozó javaslatok alakulását, a  kormányközi tárgyalások folyamatát és eredményeit, folytassa a  BT 
munkamódszereinek javítására és működésének átláthatóbbá tételére irányuló együttműködésben való aktív 
részvételt;

b) képviselje, hogy a  megújuló Biztonsági Tanácsnak meg kell felelnie a  XXI. század új geopolitikai és 
gazdasági realitásainak, így taglétszámának és összetételének tükröznie kell a  nemzetközi politikai és 
gazdasági erőviszonyokban bekövetkezett változásokat, egyszersmind tekintettel kell lennie a hatékonyság 
követelményére is;

c) erősítse meg, hogy a  világszervezet irányításának reformja, a  Közgyűlés revitalizációja, és az  ENSZ 
fenntartható fejlődési és környezetvédelmi rendszerének reformja tekintetében Magyarország továbbra is 
hozzá kíván járulni a folyamat előmozdításához;

d) jelezze, hogy az  elmúlt időszakban kibontakozó és fokozódó kihívások kezelése hatékonyabb és 
eredményesebb fellépésre képes, céljai megvalósítására alkalmasabb ENSZ kialakítását teszik szükségessé, 
valamint támogassa a szervek és intézmények között lévő koordináció és koherencia szorosabbá tétele útján 
a rendszer átláthatóságának, kapacitásának és reprezentativitásának fokozására irányuló törekvéseket;

e) kísérje megkülönböztetett figyelemmel a  főtitkárválasztás folyamatát, valamint továbbra is vegyen részt 
aktívan a főtitkárválasztás átláthatóságát elősegítő kezdeményezésekben.

 6. A küldöttség Magyarország jelöléseivel kapcsolatban
a) használja fel az ENSZ-közgyűlés fórumait, valamint a Közgyűlés margóján létrejövő két- és többoldalú magas 

szintű találkozókat Magyarország ENSZ-szervekbe benyújtott pályázatai támogatottságának felmérésére és 
növelésére, továbbá az egyes ENSZ-szervezetek, intézmények tagságára, illetve vezetői posztjaira benyújtott 
magyar jelölések sikerének előmozdítására;

b) fordítson megkülönböztetett figyelmet hazánk kiemelt jelölésére: Magyarország pályázatára az ENSZ Emberi 
Jogi Tanácsába a 2017–2019-es időszakra. A kétoldalú megbeszélések során a partnerrel való kapcsolataink 
függvényében a  delegáció kérje a  fenti pályázat támogatását, illetve a  már megkötött támogatási 
megállapodások megerősítését. Tegye meg a  szükséges lépeseket a  pályázathoz kapcsolódó, a  testületi 
választást megelőző közgyűlési kampány sikeres lefolytatása érdekében.

A miniszterelnök 93/2016. (IX. 15.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára

Hammerstein Juditot és
Kiss-Parciu Pétert

a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává

– 2016. szeptember 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 94/2016. (IX. 15.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223.  § (3)  bekezdésében és 220.  § (2)  bekezdésében 
foglalt jogkörömben eljárva, az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére megállapítom, hogy

Prőhle Gergelynek,

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárának e  megbízatása a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2016. augusztus 31-ei hatállyal –

megszűnt, egyidejűleg

dr. Pacsay-Tomassich Orsolyát

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

– 2016. szeptember 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 95/2016. (IX. 15.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – az oktatásért felelős 
miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –

a Pápai Református Teológiai Akadémián
dr. Németh Tamás egyetemi tanárt

– a 2016. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-éig terjedő időtartamra –

a rektori teendők ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 96/2016. (IX. 15.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

Ádámné dr. Major Andreát,
dr. Alvarez Gil Rafael Pedrot,
Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnest,
dr. Borbás Lajost,
dr. Dudás Pétert,
dr. Farkas Szilvesztert,
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dr. Fehér Juditot,
dr. Fleit Ernőt,
dr. Frankó Tamást,
dr. Hegedűs Mihályt,
Heverdle Péterné dr. Köncse Krisztát,
dr. Jármai Erzsébet Máriát,
dr. Kovács Gusztávot,
dr. Köves Gabriellát,
dr. Lelkes Zoltánt,
dr. Manz Adelheid Borbálát,
dr. Mátrai Ildikót,
dr. Molnár Edinát,
dr. Molnár Mónika Arankát,
dr. Nagy Bélát,
dr. Nagy Gézát,
dr. Pásztor Attilát,
dr. Petőcz Andrást,
dr. Propszt Esztert,
dr. Sárkány Péter Tibort,
Semeginé dr. Tariszka Évát,
dr. Somodi Ildikót,
dr. Szepessy Béla Istvánt,
dr. Tamás Enikő Annát,
dr. Tompa Tamást,
dr. Tóth Gergelyt,
Tóthné dr. Lőkös Klárát,
dr. Ujj Andrást és
Varga Szabolcsot

– 2016. szeptember 1-jei hatállyal –

főiskolai tanárrá kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Helyreigazítás:
A Magyar Közlöny 2016. évi 137. számának 68652. oldalán közzétett AB Tü. határozat aláírásában Dr. Sulyok Tamás 
alkotmánybíró titulusa helyesen: az Alkotmánybíróság elnökhelyettese
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	az „M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal és M8-M4 elválási csomópont (kivitelezés)” című projekt I–III. építési szakasz Vállalkozási Szerződéseinek és Mérnök Megbízási Szerződéseinek megszűnéséről, az elszámoláshoz szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1496/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
	a fertődi Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó ingatlan állam részére történő megvásárlásáról

	A Kormány 1497/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
	a Vecsés város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 1498/2016. (IX. 15.) Korm. határozata
	az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszakán való magyar részvételről

	A miniszterelnök 93/2016. (IX. 15.) ME határozata
	helyettes államtitkárok kinevezéséről

	A miniszterelnök 94/2016. (IX. 15.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 95/2016. (IX. 15.) ME határozata
	főiskolai rektor megbízásáról

	A miniszterelnök 96/2016. (IX. 15.) ME határozata
	főiskolai tanárok kinevezéséről
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