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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 40/2016. (X. 12.) BM rendelete
az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel 
és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódó egyes 
BM rendeletek módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002.  évi LIV.  törvény 51.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.  évi 
CXXXIII.  törvény 78. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvény 604.  § (4)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 25.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben, továbbá a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6., 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi 
miniszterrel egyetértésben –, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 
22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény 93.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:

1. A Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló  
24/1990. (IX. 5.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

1. §  Hatályát veszti a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló 24/1990. (IX. 5.) 
BM rendelet.

2. Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM–PM együttes rendelet 
módosítása

2. §  Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM–PM együttes rendelet 1.  § (1)  bekezdésében 
az  „az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumra”, az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó 
hatóságára” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági feladatot ellátó szerveire” 
szöveg lép.
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3. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

3. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
a) 10/A.  § (2)  bekezdésében a  „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában” szövegrész helyébe 

a  „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában”, valamint  
az „a Vám- és Pénzügyőrség Alapfokú és Középfokú Szaktanfolyamon szerzett pénzügyőri szakképesítést 
igazoló bizonyítványt” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint jogelődjénél, 
a Vám- és Pénzügyőrségnél szerzett középfokú szaktanfolyami bizonyítványt” szöveg,

b) 10/A.  § (3)  bekezdésében a  „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában” szövegrész helyébe 
a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában” szöveg

lép.

4. Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló  
12/2011. (III. 30.) BM rendelet módosítása

4. § (1) Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.) BM rendelet
a) 10. § b) pontjában a „nyomozó hatósága” szövegrész helyébe a „nyomozó hatósági feladatot ellátó szerve”,
b) 11.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „NAV nyomozó hatósága” szövegrész helyébe a „NAV nyomozó hatósági 

feladatot ellátó szerve”, az „a NAV elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője”,
c) 12. § (3) bekezdésében a „NAV nyomozó hatóságai” szövegrészek helyébe a „NAV nyomozó hatósági feladatot 

ellátó szervei”
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az  egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.) 
BM rendelet 15. § (3) és (4) bekezdése.

5. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök 
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

5. §  A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a  segédfelügyelők, valamint a  személy- és vagyonőrök képzéséről és 
vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet
a) 5.  melléklet 5.  pontjában a  „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában” szövegrész helyébe 

a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában” szöveg,
b) 5.  melléklet 7.  pontjában az  „a Vám- és Pénzügyőrség Alapfokú és Középfokú Szaktanfolyamon szerzett 

pénzügyőri szakképesítés” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint jogelődjénél, 
a Vám- és Pénzügyőrségnél középfokú szaktanfolyamon szerzett képesítés” szöveg,

c) 5.  melléklet 8.  pontjában a  „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában” szövegrész helyébe 
a „Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában” szöveg

lép.

6. Az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló  
47/2015. (VIII. 6.) BM rendelet módosítása

6. §  Az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló 47/2015. (VIII. 6.) 
BM rendelet 1. § 5. pontjában a „hatóságai” szövegrész helyébe a „hatósági feladatot ellátó szervei” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Az emberi erőforrások minisztere 31/2016. (X. 12.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 83. § (4) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § 
(4)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont gj)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás 
elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet módosítása

1. §  Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a  támogatás elszámolásának módjáról 
szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „1800 Ft” szövegrész helyébe a „2700 Ft” szöveg lép.

2. A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő 
szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet 
módosítása

2. §  A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az  ezeket érintő szakmai 
egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 18/2013. 
EMMI r.) 9. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzétételre kerül az egészségügyi szakmai irányelv 
1. melléklet szerinti I–VI. pontja.
(7) Az  egészségügyi szakmai kollégium honlapjának nyilvános felületén elektronikus formában érhető el 
az egészségügyi szakmai irányelv teljes verziója.”

3. §  A 18/2013. EMMI r. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  Hatályát veszti a 18/2013. EMMI r. 1. § f ) pontja.

3. Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és 
a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet módosítása

5. §  Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a  minőségügyi 
vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 33/2013. EMMI r.) 13. § (2) bekezdése a következő 
g) és h) ponttal egészül ki:
(Minőségügyi szakterületi vezető szakterületén a)
„g) minőségügyi vezető kórházhigiénikus,
h) minőségügyi vezető menedzser.”

6. §  A 33/2013. EMMI r. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt tagozatonként kell egy 
állandó minőségügyi szakfőorvost, illetve – nem orvosi szakterület esetén – szakterületi vezetőt megbízni.”

7. §  A 33/2013. EMMI r. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  OBDK valamely szolgáltatóra vagy az  egészségügyi ellátórendszerre vagy annak egy részére vonatkozó, 
a  szakmai minőségértékelés alapján tett megállapításáról indokolt esetben, illetve ha hatósági vizsgálat válik 
szükségessé, tájékoztatja a szolgáltató részére működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervet.”
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8. §  A 33/2013. EMMI r. 13.  § (3)  bekezdésében a „minőségügyi vezető védőnői,” szövegrész helyébe a „minőségügyi 
vezető védőnői, minőségügyi vezető menedzser,” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 31/2016. (X. 12.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelethez

Az egészségügyi szakmai irányelv szerkezeti felépítése

FEDLAP

I. IRÁNYELVFEJLESZTÉSBEN RÉSZTVEVŐK

II. ELŐSZÓ

III. HATÓKÖR

IV. MEGHATÁROZÁSOK

1. Fogalmak

2. Rövidítések

3. Bizonyítékok szintje

4. Ajánlások rangsorolása

V. BEVEZETÉS

1. A témakör hazai helyzete, a témaválasztás indoklása

2. Felhasználói célcsoport

3. Kapcsolat a hivatalos hazai és külföldi szakmai irányelvekkel

VI. AJÁNLÁSOK SZAKMAI RÉSZLETEZÉSE

VII. JAVASLAT AZ AJÁNLÁSOK ALKALMAZÁSÁHOZ

1. Az alkalmazás feltételei a hazai gyakorlatban

2. Alkalmazást segítő dokumentumok listája

3. A gyakorlati alkalmazás mutatói, audit kritériumok

VIII. IRÁNYELV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK TERVE

IX. IRODALOM

X. FEJLESZTÉS MÓDSZERE

1. Fejlesztőcsoport megalakulása, a fejlesztési folyamat és a feladatok dokumentálásának módja

2. Irodalomkeresés, szelekció

3. Felhasznált bizonyítékok erősségének, hiányosságainak leírása (kritikus értékelés, „bizonyíték vagy 
ajánlás mátrix”), bizonyítékok szintjének meghatározási módja

4. Ajánlások kialakításának módszere

5. Véleményezés módszere

6. Független szakértői véleményezés módszere

XI. MELLÉKLET

1. Alkalmazást segítő dokumentumok
”
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A földművelésügyi miniszter 66/2016. (X. 12.) FM rendelete
az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya 
Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók: az  Üzletszabályzatban nevesített és ott meghatározott feltételrendszer 

mellett igénybe vehető hiteltermékek, amelyek a  Széchenyi Kártya (a  továbbiakban: SZK) Program részét 
képező, azon belül elkülönült szabályok szerint működő konstrukciókat jelentik;

b) átmeneti támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (3)  bekezdés c)  pontja alapján 
az  Európai Bizottság felhatalmazása alapján az  egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági 
ágazatok részére nyújtott, kedvezményezettenként összesen legfeljebb 15 000 euró összegű támogatás;

c) bírálati díj: a  hatályos Üzletszabályzat szerint a  hitelszerződés megkötésekor és felülvizsgálatakor 
a hitelintézet által a hitel biztosításának ellenértékeként beszedett díjtétel (különösen: kártyadíj, bírálati díj, 
keretbeállítási jutalék);

d) hitelintézet: a  KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) honlapján nevesített, a  KAVOSZ Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló 
hitelintézet;

e) igénylőlap: az  Agrár Széchenyi Kártya (a  továbbiakban: ASZK) Folyószámlahitel igényléséhez szükséges, 
Üzletszabályzatban közzétett nyomtatvány;

f ) kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;
g) mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 

108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben 
nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 
2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet);

h) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 6. §-a szerinti vállalkozás;

i) sertés: az  ex 0103921900 vámtarifaszámú, legalább 70 kg élősúlyú vágósertés vagy az  élelmiszerlánc-
felügyeleti információs rendszer szerinti tenyészsertés;

j) támogatástartalom: a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.  § 19.  pontjában meghatározott támogatási 
egyenérték;

k) tejhasznú tehén: a  termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015.  
(III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 15. pontja szerinti szarvasmarha;

l) Üzletszabályzat: az SZK Program keretében kiadott, a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, az ASZK Konstrukciók 
részletes szabályait tartalmazó szabályzat.

2. Az átmeneti támogatás címzettje, formája és mértéke

2. § (1) Az ASZK Folyószámlahitelhez (a  továbbiakban: Folyószámlahitel) az  ASZK Konstrukciók keretében átmeneti 
támogatást vehet igénybe azon – a  702/2014/EU bizottsági rendelet I.  mellékletében meghatározott kis- és 
középvállalkozási kritériumoknak megfelelő – vállalkozás, valamint természetes személy (a  továbbiakban együtt: 
mezőgazdasági vállalkozás), aki vagy amely
a) tejhasznú tehéntartással, illetve sertéstartással foglalkozik és
b) az átmeneti támogatás Üzletszabályzatban rögzített igénybevételi feltételeinek megfelel.
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 (2) A Folyószámlahitelhez biztosított átmeneti támogatás formái:
a) kamattámogatás,
b) kezességi díjtámogatás,
c) költségtámogatás.

 (3) A mezőgazdasági vállalkozásnak az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti tevékenység vagy tevékenységek végzését 
és a  tenyészetében tartott, állategységben kifejezett tejhasznú tehén-, illetve sertésállományát az  alábbi 
dokumentumok igénylőlaphoz történő csatolásával kell igazolnia:
a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti tejhasznú tehéntartás 2016.  évi támogatás igénylésére vonatkozó, 

a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a  továbbiakban: MVH) benyújtott támogatási kérelem 
„Összesítő kimutatás a  2016.  évi egységes kérelem főbb adatairól” című dokumentum másolati példánya, 
amely alapján az  igénylőlapon megjelölt minden egyes tejhasznú tehén egy állategységnek felel meg, 
valamint

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) által üzemeltetett, ügyfélkapun 
keresztül elérhető webENAR felületről letölthető, a mezőgazdasági vállalkozás saját tenyészetére vonatkozó 
– az  1.  melléklet szerinti számítási módszertan alapján meghatározott, átlagos állategységben kifejezett 
sertésállományról szóló, webENAR felületen közzétett – igazolás nyomtatott és a mezőgazdasági vállalkozás 
által aláírt példánya.

 (4) A Folyószámlahitelhez a  kezességvállaló intézmény kezessége kapcsolódik. Ha a  kezességi díjtámogatásra 
a  mezőgazdasági vállalkozásnak nincs szabad átmeneti támogatási kerete, a  Folyószámlahitel kezességi 
díjtámogatás nélkül is nyújtható.

 (5) A (2)  bekezdésben meghatározott támogatás azon Folyószámlahitelhez vehető igénybe, amely hitelkérelem 
e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2016. december 31-én kerül benyújtásra, és amelynek összege 
százezer forint pozitív egész számú többszöröse, a  (3)  bekezdésben foglaltak szerint igazolt, minden megkezdett 
egész állategység után legfeljebb 500 000 forint, de legfeljebb 50 millió forint mezőgazdasági vállalkozásonként. 
A Folyószámlahitel futamideje a hitelszerződés aláírásától számított legfeljebb 365 nap.

 (6) Az átmeneti támogatás mértéke
a) 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére;
b) 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes időtartamára;
c) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, 

a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj (a továbbiakban együtt: kezelési költségen kívüli költség) és 
a kezelési költség együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.

 (7) A (6) bekezdésben meghatározott támogatások, valamint a kezességvállaló intézmény kezességvállalásával nyújtott 
támogatás együttes támogatástartalma mezőgazdasági vállalkozásonként nem haladhatja meg a  15  000 eurós 
keretösszeget.

 (8) A (6)  bekezdés c)  pontja szerinti költségtámogatás általános forgalmi adó (a  továbbiakban: ÁFA) levonási joggal 
rendelkezők esetén a  költség nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a  költség bruttó 
összegére vonatkozik.

 (9) A támogatástartalom kiszámítása a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján történik azzal, 
hogy a  támogatástartalom forint összegének kiszámításánál az  igénylőlap benyújtásának időpontjában érvényes 
adatokat kell figyelembe venni.

 (10) Az ASZK Konstrukciók keretében létrejött ügylet támogatástartalmának kimutatása során az  átmeneti támogatás 
összegének euróra történő átszámításakor az  igénylőlap benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján 
érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

 (11) A (6)  bekezdés c)  pontja szerinti, a  kezelési költségen kívüli költség támogatása esetén a  támogatás összegét 
a  kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, 
az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

3. A támogatás forrása

3. §  Az átmeneti támogatás forrása a  Földművelésügyi Minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Folyó 
kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla.
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4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Igénylőlapot nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályos hitelszerződés alapján – átmeneti támogatást vehet 
igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki vagy amely
a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény (a  továbbiakban: Törvény) szerinti 
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg 
igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;

b) nyilatkozik arról, hogy az igénylőlap benyújtásának időpontjában:
ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha 

az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt és
bc) eleget tett az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 

visszafizetésére kötelező határozatának vagy nem áll ilyen határozat hatálya alatt;
c) megfelel az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 

meghatározott feltételeknek;
d) az igénylőlapon nyilatkozik arról, hogy 2015. szeptember 1-jén nem minősült nehéz helyzetben lévő 

vállalkozásnak és
e) nem rendelkezik SZK Folyószámlahitellel, illetve Folyószámlahitellel, vagy ha rendelkezik, akkor vállalja, 

hogy az  SZK Folyószámla hitelszerződésből, illetve Folyószámla hitelszerződésből fennálló tartozását abból 
a Folyószámla hitelkeretből megfizeti, amelyhez az átmeneti támogatást igénybe veszi.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a mezőgazdasági vállalkozásnak az  igénylőlapon nyilatkoznia kell a nevéről és 
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemméretéről.

 (3) Az (1)  bekezdés e)  pontjában foglalt feltétel ellenőrzését a  KAVOSZ Zrt. végzi, a  feltétel nem teljesítése esetén 
– támogatáshalmozódás fennállására tekintettel – a  Törvény szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. Az intézkedés lebonyolítása, az átmeneti támogatás igénylése

5. § (1) Az ASZK Konstrukciók lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az MVH és a KAVOSZ Zrt. látja el.
 (2) Az MVH

a) teljesíti a  KAVOSZ Zrt., valamint a  kezességvállaló intézmény részére a  mezőgazdasági vállalkozás 
nyilvántartott átmeneti támogatási keretének ellenőrzéséhez kapcsolódó (elektronikus) adatszolgáltatást,

b) ellátja a  mezőgazdasági vállalkozások vonatkozásában az  átmeneti támogatási keretek ellenőrzéséhez és 
nyilvántartásához szükséges feladatokat,

c) ellátja a  mezőgazdasági vállalkozások vonatkozásában az  átmeneti támogatási keretekhez kapcsolódó 
zárolási, lekötési, továbbá szükség esetén az átmeneti támogatási keret felszabadítási műveletet,

d) kiállítja a kamat- és kezességi díjtámogatásról, valamint a költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást,
e) elvégzi a  támogatáslehívási és a  kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelmekkel kapcsolatos 

hatósági feladatokat, valamint
f ) intézkedik az átmeneti támogatás folyósításáról.

 (3) A KAVOSZ Zrt. ellátja az ASZK Konstrukciók koordinálásával és lebonyolításával – ennek keretében a támogatások 
elszámolásával, az informatikai rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével – kapcsolatos feladatokat.

6. § (1) A mezőgazdasági vállalkozás az  igénylőlapot az  Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes 
irodáiban folyamatosan nyújthatja be azzal, hogy a  2.  § (2)  bekezdésében foglalt támogatások kizárólag  
a  2016. december 31-éig benyújtott hitelkérelmek alapján létrejött hitelszerződésekkel összefüggésben 
folyósíthatók. A  kezelési költségtámogatást a  mezőgazdasági vállalkozásnak az  igénylőlapon kell igényelnie, 
továbbá az igénylőlaphoz csatolnia kell az Üzletszabályzatban meghatározott dokumentumokat, és nyilatkoznia kell 
az Üzletszabályzatban előírt feltételek elfogadásáról.

 (2) A 2.  § (6)  bekezdés c)  pontja szerinti kezelési költségen kívüli költség iránti támogatás igénybevételéhez 
a  mezőgazdasági vállalkozásnak a  hitelszerződés hatálybalépését követő harminc napon belül, de legkésőbb 
2016. december 31-ig – az  MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon – kezelési költségen 
kívüli költségtámogatás iránti kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz. A kezelési költségen kívüli költségtámogatás 
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iránti kérelemhez a  mezőgazdasági vállalkozásnak csatolnia kell az  általa igényelt átmeneti támogatás összegét 
alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok, valamint a  költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok 
másolatát.

 (3) A KAVOSZ Zrt. a  hitelszerződés létrejöttére vonatkozó banki adatszolgáltatást követő tíz napon belül adatot 
szolgáltat az  MVH részére a  kamattámogatás, a  kezességi díjtámogatás és a  kezelési költségtámogatás 
támogatástartalmáról.

 (4) Az MVH az átmeneti támogatás megállapítása esetén a kamattámogatásról, kezességi díjtámogatásról és a kezelési 
költségtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a  KAVOSZ Zrt.-től kapott adatok beérkezésétől 
számított harminc napon belül megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére.

 (5) Az MVH a  (2)  bekezdés szerinti kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelem MVH-hoz történő 
beérkezésétől számított hatvan napon belül tájékoztatja a  mezőgazdasági vállalkozást a  kezelési költségen kívüli 
költségtámogatás támogatástartalmáról.

6. Kifizetés

7. § (1) A hitelintézet a  támogatáslehívási kérelmet a  teljes mértékben megelőlegezett kamattámogatásra és kezelési 
költségtámogatásra vonatkozóan naptári negyedévente, a  tárgynegyedévet követő hónap végéig, a  teljes 
mértékben megelőlegezett kezességi díjtámogatásra vonatkozóan a hitelszerződés hatálybalépését követő hónap 
végéig az  MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a  KAVOSZ Zrt. részére, 
amely azt – a támogatáslehívási igény adminisztratív ellenőrzését követően – továbbítja az MVH részére.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatáslehívási kérelmek MVH-hoz történő beérkezésétől számított tizenöt napon belül 
meghozott döntést követően az  MVH haladéktalanul folyósítja a  hitelösszeghez kapcsolódó kamat- és kezességi 
díjtámogatást, valamint kezelési költségtámogatást a hitelintézet részére.

 (3) Az MVH a  6.  § (2)  bekezdése szerinti kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelemről az  igénylő 
rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keret figyelembevételével hoz döntést, és átmeneti támogatás 
megállapítása esetén intézkedik annak a mezőgazdasági vállalkozás részére történő folyósítása iránt.

 (4) Ha az ASZK Konstrukciók keretében létrejött hitelszerződéshez kapcsolódóan a hitelszerződés futamidejének lejárta 
előtt
a) a hitelszerződés hitelintézet vagy mezőgazdasági vállalkozás általi felmondására vagy a hitelszerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére,
b) a hitelkeret összegének csökkentésére vagy
c) a hitelkeret ütemezett visszafizetésére
kerül sor, akkor a  hitelintézet az  a)  pont szerinti esetben legkésőbb a  hitelszerződés felmondását vagy 
megszüntetését, a b) és c) pont szerinti esetekben legkésőbb a módosítást rögzítő hitelszerződés hatálybalépését 
követő negyven napon belül elszámol, és az  MVH által korábban folyósított kezességi díjtámogatás hitelintézetet 
meg nem illető részét az  MVH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287560-00000031 számú, 
Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára visszafizeti.

 (5) Az átmeneti támogatás (4)  bekezdés szerinti visszafizetésével egyidejűleg a  hitelintézet – a  kapcsolódó 
támogatástartalom módosításának KAVOSZ Zrt. felé történő kezdeményezése mellett – írásban tájékoztatja 
az MVH-t a visszafizetéssel érintett ügyletről, valamint a visszafizetés indokáról.

 (6) A hitelintézet vonatkozásában a Törvény 56. § (2) bekezdés i) pontját nem kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

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

9. §  Ez a  rendelet a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott állami 
támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás (30)  pontjának hatálya alá 
tartozó támogatásokat tartalmaz.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 66/2016. (X. 12.) FM rendelethez

A NÉBIH honlapján elérhető számítási módszertan a sertéstenyészetekben megállapítható átlagos 
állategység meghatározására

SZÁEt =
i=1

12

∑ H ∗
0,3
2
+K ∗0,5

SZÁE: az  egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az  Agrár Széchenyi Kártya 
Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016 (X. 12.) FM rendelet alapján számított átlagos 
állategység
t: adott termelő
H: a  sertés ENAR-ba hiánytalan adatszolgáltatással lejelentett és berögzített, a  vizsgált időszakban havonta 
kiszállított hízólétszám
K: a sertés ENAR-ba hiánytalan adatszolgáltatással bejelentett és élőként nyilvántartott, jelölt tenyészsertés létszám 
2016. június 30-i napra vonatkozóan
Vizsgált időszak: 2015. július 1. – 2016. június 30. (i=1-12)

A külgazdasági és külügyminiszter 6/2016. (X. 12.) KKM rendelete
a rangadományozás és ranghasználat részletes szabályairól

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 59.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
4. § 5a. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket 
rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya
a) Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a  nemzetközi szervezetek mellett működő állandó 

képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire, továbbá
b) Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK)
kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő (a továbbiakban: kihelyezett) részére történő 
rangadományozásra és ranghasználat engedélyezésére terjed ki, ide nem értve a  külképviseletekről és a  tartós 
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: Külszoltv.) a köztársasági elnök hatáskörébe utalt 
rangadományozások körét.

2. A diplomáciai rangok, valamint az első diplomáciai rang adományozása

2. § (1) A  kormánytisztviselő részére a  külpolitikáért felelős miniszter, az  EU ÁK vonatkozásában az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter adományozhat rangot meghatározott feltételek fennállása esetén.

 (2) A Külszoltv.-ben és a  (3)–(7) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a kormánytisztviselő részére 
a (3)–(7) bekezdésben meghatározott rangok adományozhatók.

 (3) Segédattaséi rangot kap a  diplomata munkakörben foglalkoztatott, harmincadik életévét be nem töltött 
kormánytisztviselő, ha a  Külszoltv. szerinti kihelyező szerv (a továbbiakban: kihelyező szerv) vezetője által 
rendeletben meghatározott szakmai vizsgakövetelményeket (a továbbiakban: szakmai vizsga) legalább „megfelelt” 
eredménnyel teljesítette.

 (4) Attaséi rangot kap a  diplomata munkakörben foglalkoztatott, harmincadik életévét be nem töltött 
kormánytisztviselő, ha
a) a szakmai vizsgát „kiválóan megfelelt” eredménnyel teljesítette, vagy
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b) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama a két évet meghaladja.
 (5) III. osztályú titkári rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő,

a) aki harmincadik életévét betöltötte, vagy
b) aki a huszonnyolcadik életévét betöltötte, és

ba) a szakmai vizsgán „kiválóan megfelelt” eredményt ért el, vagy
bb) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama az öt évet meghaladja.

 (6) II. osztályú titkári rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő,
a) aki a harmincötödik életévét betöltötte, vagy
b) aki a harmincharmadik életévét betöltötte, és

ba) a szakmai vizsgán „kiválóan megfelelt” eredményt ért el, vagy
bb) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama a kilenc évet meghaladja.

 (7) I. osztályú titkári rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő,
a) aki a negyvenedik életévét betöltötte, vagy
b) aki a harmincnyolcadik életévét betöltötte, és

ba) a szakmai vizsgán „kiválóan megfelelt” eredményt ért el, vagy
bb) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama a tizennégy évet meghaladja.

3. Az előmenetel általános rendje, valamint a soros előléptetés

3. § (1) A  diplomáciai rangokban való soros előmenetel – függetlenül attól, hogy a  kormánytisztviselő külföldön vagy 
a kihelyező szervnél teljesít szolgálatot – folyamatos.

 (2) A  segédattaséi, az  attaséi, a  III. osztályú titkári, a  II. osztályú titkári és az  I. osztályú titkári rang az  előmenetelhez 
kapcsolódik.

 (3) A kormánytisztviselő
a) segédattaséi rangban két év,
b) attaséi rangban három év,
c) III. osztályú titkári rangban négy év,
d) II. osztályú titkári rangban öt év
elteltével a soron következő rangba lép.

 (4) A kihelyező szervvel ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő korábbi legmagasabb 
diplomáciai rangját kapja, kivéve, ha a (3) bekezdés alapján adományozható rang számára kedvezőbb.

4. Soron kívüli előléptetés

4. § (1) Soron kívüli előléptetésnek minősül a  3.  § (3)  bekezdésben meghatározott várakozási idő eltelte előtti következő, 
illetve magasabb rang adományozása. Soron kívüli előléptetés keretében a  Külszoltv. 13.  § (2)  bekezdés 
a)–c) pontjában meghatározott bármely rang adományozható.

 (2) Attaséi és III. osztályú titkári rangba történő soron kívüli előléptetésre a  Külszoltv. 32.  § (1)  bekezdése alapján 
legkorábban a  soros előléptetés esedékessége előtt egy évvel, II. osztályú és I. osztályú titkári rangba a  soros 
előléptetés esedékessége előtt legkorábban két évvel kerülhet sor.

5. Tanácsosi rangok adományozása

5. § (1) II. osztályú tanácsosi rang adományozható annak az  I. osztályú titkári rangban levő kormánytisztviselőnek, aki 
munkáját tartósan magas színvonalon látja el.

 (2) I. osztályú tanácsosi rang annak a  II. osztályú tanácsosi rangban levő kormánytisztviselőnek adományozható, aki 
munkáját tartósan kimagasló színvonalon látja el.

6. A diplomáciai ranghasználat engedélyezése

6. §  Ha hivatali vagy diplomáciai feladat ellátása indokolja, az  ilyen feladat ellátásának idejére a  kihelyezett részére 
diplomáciai rang használata, illetve magasabb diplomáciai rang használata engedélyezhető, ugyanakkor 
a  kihelyezettet adminisztratív és technikai munkakör betöltése esetén az  adott munkakörhöz tartozó szorzó 
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szerinti devizaellátmány, diplomata munkakör betöltése esetén a  részére adományozott diplomáciai rang szerinti 
devizaellátmány illeti meg.

7. A diplomáciai rang visszavonása

7. § (1) A  diplomáciai rangot a  kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésével – ide nem értve a  kihelyező szerv 
állományából történő nyugdíjba vonulás esetét – automatikusan visszavontnak kell tekinteni.

 (2) Határozott időre más közigazgatási szervhez áthelyezett kormánytisztviselő meglévő diplomáciai rangját megtartja, 
az előmeneteli rendben történő előrehaladásra, illetve a rang használatára azonban csak a közigazgatási szervek és 
a  kormánytisztviselő között létrejött háromoldalú írásbeli megállapodásban rögzített, erre vonatkozó egyértelmű 
rendelkezés alapján van lehetőség.

 (3) A  külpolitikáért felelős miniszter, valamint az  EU ÁK tekintetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 
miniszter – fegyelmi büntetés kiszabását követően, minősítés vagy teljesítményértékelés eredményeképpen, 
indokolás mellett – bármely kormánytisztviselőt diplomáciai, illetve konzuli rangjában visszaléptetheti, illetve 
e rangokat bármikor visszavonhatja.

8. Konzuli rangok adományozása és használatuk engedélyezése

8. § (1) A  külpolitikáért felelős miniszter – megbízatásának időtartamára – főkonzullá nevezi ki az  önálló főkonzulátus 
vezetésével általa megbízott kormánytisztviselőt.

 (2) Önálló konzuli képviseletre kihelyezett, konzuli feladatokat ellátó kormánytisztviselő számára tartós 
külszolgálatának időtartamára a  külpolitikáért felelős miniszter hivatásos konzuli rangként alkonzuli, konzuli, 
valamint főkonzuli rangot adományoz, ha a kormánytisztviselő eredményes konzuli szakmai vizsgát tett. A konzuli 
rangokban nem lehetséges soros előmenetel.

 (3) A kormánytisztviselő konzuli rangja nem érinti a diplomáciai rangban való folyamatos előmenetelét.

9. A konzuli rang visszavonása, a használatára való jogosultság megszűnése

9. §  A hivatásos konzuli rang, illetve a használatára való jogosultság a külszolgálat befejezésével egyidejűleg szűnik meg. 
A főkonzuli rangot a megbízatás alóli felmentéssel egyidejűleg a külpolitikáért felelős miniszter vonja vissza.

10. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § a) pontja, a 8–9. § és a 12. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

11. §  Az  e  rendelet hatálybalépésekor diplomáciai ranghasználatra jogosult, munkaviszony keretében tartós 
külszolgálatot teljesítő kiküldött diplomáciai ranghasználatra való jogosultságát e  rendelet hatálybalépése nem 
érinti.

12. §  E rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § Ha hivatali, vagy diplomáciai feladat ellátása indokolja, az  ilyen feladat ellátásának idejére a  kihelyezett 
részére diplomáciai rang használata, illetve magasabb diplomáciai rang használata engedélyezhető, ugyanakkor 
a  kihelyezettet adminisztratív és technikai munkakör betöltése esetén a  Külszoltv. 1.  melléklete alapján 
a  munkakörhöz tartozó szorzó szerinti devizailletmény, diplomata munkakör betöltése esetén a  részére 
adományozott diplomáciai rang szerinti devizailletmény illeti meg.”

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A nemzetgazdasági miniszter 38/2016. (X. 12.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes NGM rendeletek módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.  évi LXXVIII.  törvény 
87. § (1) bekezdésében,
a 9–11. § tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (32) bekezdésében,
a 12. § tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 20. pontjában,
a 13. § tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (26) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 11.  pontjában és 1.  melléklet 
H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint 
személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint személygépkocsi-
tárolók bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a NAV vezetőjére és szakmai helyetteseire;
b) a NAV teljes személyi állományára (a továbbiakban: NAV foglalkoztatott);
c) az 1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti lakásra más költségvetési szerv által – külön megállapodás alapján – 
bérlőként kijelölt személyekre;
d) az a)–c)  pontokban meghatározott személyekkel a  NAV rendelkezése alatt álló lakásba együtt költöző 
személyekre.”

2. § (1) Az R1. 2. §-a a következő 1/a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1/a. bérlőkijelölő szerv: az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési szerv;”

 (2) Az R1. 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. lakásügyi szerv: a NAV Központi Irányítása (a továbbiakban: NAV KI);”

 (3) Az R1. 2. §-a a következő 4/a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4/a. lakásügyi szerv vezetője: a NAV KI főigazgatója;”

3. §  Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) NAV foglalkoztatott részére NAV rendelkezése alatt álló lakás abban az esetben biztosítható, amennyiben 
a  NAV-nál legalább 1 éves folyamatos hivatásos szolgálati jogviszonnyal, kormányzati szolgálati jogviszonnyal, 
illetve munkaviszonnyal rendelkezik és a 4. §-ban felsorolt kizáró okok nem állnak fenn.
(2) Az  1.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott személyek részére a  NAV rendelkezése alatt álló lakás 
bérbeadása egyedi elbírálás alapján, a lakásügyi szerv vezetője által meghatározott feltételekkel történik.
(3) Az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott igénylők esetén a jogosultság vonatkozásában a bérlőkijelölő 
szerv által meghatározott feltételek az irányadók.
(4) A  lakáskérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára minden esetben a  lakásügyi szerv vezetője jogosult. 
Amennyiben a  lakásügyi szerv vezetője a  döntéshozatalhoz szükségesnek tartja, úgy a  benyújtott kérelmek 
véleményezésére, az  abban foglaltak vizsgálatára, az  elosztásra vonatkozó javaslat kidolgozására lakásügyi 
bizottságot kell létrehozni.
(5) A NAV KI a vezetői munkakörök betöltéséhez, valamint a soron kívüli és azonnali intézkedést igénylő feladatok 
végrehajtásához kapcsolódó elhelyezések megoldása érdekében központi tartalék lakáskeretet tarthat fenn.”

4. §  Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Nem jogosult a NAV rendelkezése alatt álló lakásra a NAV foglalkoztatott, ha:
a) a szolgálatteljesítési (munkavégzési) helyén és annak vonzáskörzetében önálló lakással rendelkezik;
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b) kérelmére a  lakása szolgálati jellegét a NAV vagy annak jogelődje megszüntette, vagy a  lakás elidegenítéséhez 
hozzájárult;
c) lakhatásának megoldásához a NAV-tól vagy annak jogelődjétől munkáltatói támogatást kapott;
d) ő maga, házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által bérelt, a NAV rendelkezése alatt álló vagy önkormányzati 
lakását maga, vagy közeli hozzátartozója, élettársa részére megvásárolta, vagy a lakás megvásárlásához előzőekben 
hivatkozott személyek részére hozzájárulását adta;
e) lakhatását biztosító lakóingatlanát az igénylés napját megelőző 5 évben elidegenítette vagy elajándékozta;
f ) lakásbérleti jogviszonyát közös megegyezéssel pénzbeli térítés ellenében szüntette meg;
g) a jogosultsága szempontjából lényeges adatot, körülményt elhallgatott, valótlan adatot közölt, vagy a lakásügyi 
szervet más módon megtévesztette, vagy tévedésben tartja;
h) ismételt lakáskérelem benyújtásakor lakbér, lakáshasználati, külön szolgáltatási díj tartozással rendelkezik;
i) a lakáskérelem benyújtása napját megelőző 5 éven belül a NAV-val kötött lakásbérleti szerződés megszűnésekor 
a h) pontban szereplő jogcímeken fennálló tartozásait nem rendezte vagy az végrehajtás útján került rendezésre;
j) jogcím nélküli használót a NAV vagy jogelődje rendelkezése alatt álló lakásban visszahagyott.
(2) Az (1) bekezdés b)–f ) pontjában meghatározott kizárás nem vonatkozik arra az esetre, ha a NAV foglalkoztatottat 
hivatali érdekből olyan településre helyezik át, ahol, vagy amelynek vonzáskörzetében önálló lakással nem 
rendelkezik.
(3) Az  (1)  bekezdés a) és e)  pontjában meghatározott kizárás alól a  lakásügyi szerv vezetője, indokolt esetben, 
különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén felmentést adhat.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a NAV foglalkoztatottal egy tekintet alá esik a vele együtt költöző személy.”

5. §  Az R1. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lakáscélú előtakarékossági szerződés megkötésétől a  lakásügyi szerv vezetője eltekinthet, vagy a  rendszeres 
betételhelyezés összegének csökkentését engedélyezheti amennyiben:)
„b) a bérlő vagy a vele együtt költöző személy önálló lakástulajdonnal rendelkezik.”

6. §  Az R1. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A lakás, lakásberendezés átadás-átvételkori állapotát jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelynek tartalmaznia kell, 
hogy az megfelel-e az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti követelményeknek.”

7. §  Az R1. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhat beszámításban, amennyiben:
a) a  lakást a  bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a  komfortfokozatának megfelelő 
lakásberendezésekkel;
b) a  lakással kapcsolatos, az  Ltv. 13.  § (1)  bekezdése alapján a  bérbeadót terhelő munkálatokkal kapcsolatos 
költségeket a bérlő vállalja át.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetekben a  bérlő a  munkálatok anyagköltségét és munkadíját 
(a  továbbiakban együtt: felújítási költség) beszámítás útján érvényesítheti. A  munkálatok elvégzéséhez minden 
esetben szükséges a  bérbeadó előzetes engedélye, melyben – a  bérlő által benyújtott előzetes költségvetés 
és árajánlatok alapján – meghatározza a  maximálisan beszámítható felújítási költséget, valamint az  engedély 
érvényességének határidejét.
(3) Beszámítás a  mindenkori komfortfokozatnak megfelelő lakbér és a  lakásbérleti szerződésben megállapított 
külön-szolgáltatási díj mértékéig tudható be, a  felújítási költség összegéig. Határozott idejű lakásbérleti szerződés 
esetében akkor köthető beszámítási megállapodás, ha a felújítási költség a szerződés fennállása alatt beszámítható. 
Bérbeadó vállalja, hogy a  lakásbérleti szerződés lejárati idő előtti megszűnése esetén – kivéve, ha a  szerződés 
a bérlő jogcím nélkülivé válása miatt szűnik meg – a lakbérbe még be nem számított felújítási költségeket a bérlő 
részére megtéríti.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti megállapodást írásba kell foglalni és abban fel kell tüntetni a  bérlő által végzendő 
munkálatok körét és azok tényleges költségét. A megállapodás megkötésére a bérlő által benyújtott, saját nevére 
és a megállapodásban megjelölt NAV rendelkezése alatt álló lakás címére kiállított – a bérbeadó által jóváhagyott – 
eredeti számlák alapján kerülhet sor. A  bérbeadó az  előzetesen engedélyezett összegen felüli felújítási költséget 
akkor sem téríti meg, ha az számlával igazolt.
(5) A  bérlő szavatosságot vállal a  beépített anyagok minőségéért és az  elvégzett munkálatokért. Szakszerűtlen 
kivitelezés esetén a  bérlő köteles viselni a  szakszerűtlen munkával kapcsolatban fölmerülő összes (szükséges 
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visszabontások és helyreállítások, átalakítások stb.) költséget. A  bérlő kizárólag szabványos és építőipari 
alkalmassági minősítéssel rendelkező anyagokat építhet, építtethet be.”

8. §  Hatályát veszti az R1.
a) 5. § (4) bekezdése és
b) 16. § (2) bekezdése.

2. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló  
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása

9. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység:)
„a) a jövedéki adóról szóló törvény szerinti alkoholtermék, sör, csendes bor, habzóbor, egyéb csendes erjesztett ital, 
egyéb habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított és fermentált dohány, ellenőrzött 
energiatermék,”

10. §  Az R2. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az EKAER szám megállapítása érdekében egyszerűsített adattartalommal történő bejelentést tehet továbbá
a) az egyetemes postai szolgáltató, valamint
b) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
38–39. cikkének megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodó.”

11. §  Az R2.
a) 3. § (1) bekezdésében az „Útdíjköteles gépjárművel végzett” szövegrész helyébe az „Útdíjköteles gépjárművel, 

továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés g) pontjában az „ugyanazon útdíjköteles gépjárművel” szövegrész helyébe az „ugyanazon 

útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel” szöveg
lép.

3. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 
módosítása

12. §  Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
a) 46. § (1) és (2) bekezdésében az „52. §-ban” szövegrész helyébe a „49. §-ban” szöveg,
b) 47. §-ában az „52. §-ban és 53. §-ban” szövegrész helyébe a „49. §-ban és 50. §-ban” szöveg,
c) 48. §-ában az „52. § és 53. §” szövegrész helyébe a „49. § és 50. §” szöveg
lép.

4. Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány 
megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 
módosítása

13. §  Hatályát veszti az  adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a  végrehajtási költségátalány 
megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § (3) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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