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III. Kormányrendeletek

A Kormány 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelete
az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről

A Kormány
az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontjában,
a 15–17. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya a  továbbképzésben a  munkáltató döntése vagy önkéntes vállalása alapján részt vevő állami 
ügykezelőre is kiterjed.

2. §  Az állami tisztviselők továbbképzésére a  közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. §  E rendelet alkalmazásában
1. képzési díj: a  közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés, a  kormányzati tanulmányok szakirányú 

továbbképzés, valamint az  államtudományi és közigazgatási felsőfokú képzés szervezéséért felelős 
intézmény által megállapított költség;

2. szállásköltség: az állami tisztviselők részére, az oktatási esemény ideje alatt biztosított szállás ellenértéke;
3. tananyagköltség: a  képesítéshez, szakképzettséghez kapcsolódó jegyzetek, tankönyvek, egyéb tanulási 

segédletek beszerzési ára;
4. utazási költség: az állami tisztviselő lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint az oktatási esemény helyszíne 

között – a képzésen, vizsgán történő részvétel céljából – helyközi (távolsági) utazással az oktatási eseményre 
utazás és hazautazás díja.

2. Az állami tisztviselők képzésének és továbbképzésének ágazati irányítása

4. § (1) Az  állami tisztviselők képzésének és továbbképzésének ágazati irányítása a  közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata.

 (2) A  miniszter a  továbbképzéssel összefüggő irányítási és felügyeleti jogkörében eljárva az  állami tisztviselői 
továbbképzés vonatkozásában különösen
a) irányítja a továbbképzés intézményrendszerét;
b) felügyeli a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a  továbbiakban: NKE) továbbképzési tervezéssel összefüggő 

tevékenységét;
c) felügyeli – az  NKE bevonásával – az  állami tisztviselőket foglalkoztató közigazgatási szervek éves 

továbbképzési tervezési tevékenységét, a tervek végrehajtását;
d) jóváhagyja a megvalósított továbbképzésekről és az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, az NKE 

által elkészített jelentést;
e) a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszterrel közösen kiadja az  állami tisztviselői 

továbbképzés és a  közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatát az  NKE 
–  az  Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium (a  továbbiakban: ÁTTK) és a  Közigazgatási Továbbképzési 
Kollégium (a  továbbiakban: KTK) által véleményezett – javaslata alapján, és az  NKE bevonásával ellenőrzi 
a továbbképzési programok minőségét, valamint

f ) tizenöt napon belül elbírálja a programminősítési eljárással kapcsolatban benyújtott panaszt.
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5. § (1) Az  ÁTTK a  miniszter állami tisztviselői továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és 
véleményező testülete.

 (2) Az  ÁTTK elnöke az  NKE mindenkori rektora, az  ÁTTK tagjait – az  NKE rektorának javaslatára – a  miniszter kéri fel. 
Az ÁTTK tagjainak megbízatását a miniszter – az NKE rektorának javaslatára – indokolás nélkül visszavonhatja.

 (3) Az ÁTTK működési rendjének szabályait ügyrendjében állapítja meg.
 (4) Az ÁTTK feladatai az állami tisztviselői továbbképzés vonatkozásában:

a) meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket, és 
dönt a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről vagy törléséről;

b) meghatározza az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 5. § (6) bekezdése, 
11.  § (6)  bekezdése, valamint 14.  § (3)  bekezdése szerinti szakképzettségekkel és fokozatokkal 
egyenértékűnek minősülő szakképzettségeket és fokozatokat;

c) véleményezi a  megvalósított továbbképzésekről és az  éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, 
az NKE által elkészített jelentést;

d) dönt a  programminősítési szakértői névjegyzékbe és az  oktatói névjegyzékbe történő felvételről, illetve 
a névjegyzékből való törlésről;

e) dönt a  belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben 
benyújtott panaszról.

 (5) A  (4) bekezdés b) pontja szerinti egyenértékűség megállapítására a munkáltató vagy az állami tisztviselő kérésére 
kerül sor.

 (6) Ha a (4) bekezdésben meghatározott feladatok az állami tisztviselői továbbképzést és a közszolgálati továbbképzést 
egyaránt érintik, az ÁTTK és a KTK döntésének összehangolásáért az NKE mindenkori rektora felel.

 (7) Az  ÁTTK – a  miniszter, az  ágazati irányítást, felügyeletet ellátó intézmények, valamint a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok által meghatározott képzési igények alapján – képzésfejlesztési feladatot határoz meg az  NKE 
számára.

 (8) Az  ÁTTK feladatainak ellátását az  ÁTTK Titkársága segíti. Az  ÁTTK Titkársága az  ÁTTK ügyrendje alapján az  ÁTTK 
üléseinek előkészítésével, lebonyolításával, valamint dokumentálásával kapcsolatos döntés-előkészítési és 
adminisztratív feladatokat látja el.

 (9) Az ÁTTK Titkárságának feladatait – az NKE bevonásával – a miniszter által vezetett minisztérium látja el.

3. A fogyatékossággal élő állami tisztviselők védelme

6. § (1) A  közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzésben és a  kormányzati tanulmányok szakirányú 
továbbképzésben részt vevő fogyatékossággal élő állami tisztviselőre a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi 
CCIV.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 20. alcímének 
rendelkezéseit az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  képzés, továbbképzés szervezéséért felelős intézmény a  fogyatékossággal élő állami tisztviselő kérelmére, 
a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján köteles az alábbi kedvezmények biztosítására
a) a fogyatékossághoz igazodó, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító tananyagok rendelkezésre bocsátása;
b) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél legalább 30%-kal hosszabb 

felkészülési idő megállapítása;
c) az írásbeli vizsga szóbelivel, a  szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, mely a  fogyatékosság 

típusához igazodva kiegészülhet hallgatói igény esetén
ca) hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében szóbeli vizsgáztatás során jelnyelvi vagy orális 

tolmács biztosításával,
cb) látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében az  írásbeli számonkérés esetén speciális 

technikai eszközök használatával,
cc) beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, 

dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, 
megkésett beszédfejlődés) hallgató esetében a  számonkérések során speciális technikai eszközök 
használatával.

 (3) A hallgató kérelmére – indokolt esetben a fogyatékosságot igazoló szakvélemény alapján – a képzés szervezéséért 
felelős intézmény a  (2)  bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is 
biztosíthat a hallgató részére.
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4. A továbbképzési időszak

7. § (1) Az állami tisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.
 (2) Ha az állami szolgálati jogviszony jogviszonyváltással keletkezik és az állami tisztviselő továbbképzési kötelezettsége 

már megkezdődött, a  továbbképzési időszak kezdete a  jogviszonyváltást megelőzően a munkáltató közigazgatási 
szervnél jogszabály alapján megállapított időpont.

 (3) A  továbbképzési kötelezettségek teljesítésébe – a  Korm. rendelet 9.  § (5)  bekezdésében foglaltaktól eltérően – 
legfeljebb az előírt kötelezettség 50%-áig beszámíthatóak az állami tisztviselő által teljesített belső továbbképzési 
programok.

5. A továbbképzési időszak szünetelése és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása

8. § (1) Ha az állami tisztviselő
a) közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzésen,
b) kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzésen,
c) a munkáltató által az Áttv. 5. § (3) bekezdése alapján meghatározott képzésen,
d) a miniszter által az Áttv. 5. § (7) bekezdése alapján meghatározott képzésen, vagy
e) az állami tisztviselő által vállalt államtudományi, közigazgatási felsőfokú képzésben
vesz részt, a  képzés megkezdése hónapjának első napjától a  képzés befejezése naptári évének végéig 
a továbbképzési időszak szünetel.

 (2) A továbbképzési időszak szünetelése alatt az állami tisztviselő tanulmányi pontokat nem szerez, így a közigazgatási 
szervet nem terheli a továbbképzési időszak szünetelése alatt normatív hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége 
az állami tisztviselő tekintetében.

 (3) A továbbképzési időszak szünetelése alatt a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében előírt tanulmányi pontok száma 
évente 25%-kal csökken.

 (4) Ha az  állami tisztviselő az  (1)  bekezdésben meghatározott, NKE-n folytatott tanulmányok során passzív félévvel 
rendelkezik, passzív félévenként 12,5%-kal nő a továbbképzési időszak alatt teljesítendő tanulmányi pontok száma.

6. A képzés, továbbképzés, átképzés költségtípusai

9. § (1) Az  állami tisztviselő számára az  Áttv. alapján kötelező vagy a  munkáltató által kötelezően előírt képzés, 
továbbképzés, átképzés elismert költségtípusai
a) a képzési díj,
b) a tananyagköltség,
c) az utazási költség,
d) a szállásköltség.

 (2) A  képzési díjat és a  tananyagköltséget a  képzés szervezéséért felelős intézmény határozza meg és a  képzés első 
oktatási napját megelőző kilencven nappal honlapján közzéteszi.

7. Képzési megállapodás

10. § (1) Az  állami tisztviselő a  közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés, valamint a  kormányzati tanulmányok 
szakirányú továbbképzés megszerzésére irányuló hallgatói jogviszony létesítésével egyidejűleg a munkáltatójával és 
a képzés szervezéséért felelős intézménnyel háromoldalú képzési megállapodást köt.

 (2) Az állami tisztviselő a képzési megállapodás keretében vállalja különösen, hogy
a) a képzésben folyamatosan részt vesz és teljesíti az előírt képzési követelményeket,
b) képzési kötelezettségeit munkarendjével összehangoltan, a munkáltatóval egyeztetett módon teljesíti.

 (3) A  munkáltató a  képzési megállapodás keretében a  képzés sikeres elvégzése érdekében vállalja különösen, hogy 
az állami tisztviselőt mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól
a) a kötelező konzultációs napokon és a jelenléti képzési napokon,
b) vizsgánként – ha egy vizsganapon az  állami tisztviselőnek több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, 

vizsgatárgyanként – egy munkanapra,
c) a szakdolgozat elkészítéséhez és a záróvizsgára történő felkészüléshez három-három munkanapra.
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 (4) A képzés szervezéséért felelős intézmény a képzési megállapodás keretében vállalja különösen, hogy
a) a konzultációs napokat a munkáltató munkarendjének figyelembevételével határozza meg,
b) a vizsgaalkalmak számát a  képzésben részt vevő állami tisztviselők számának megfelelően határozza meg, 

a  munkáltató érdekét figyelembe véve, olyan módon, hogy a  folyamatos feladatellátás a  munkáltatónál 
biztosított legyen.

 (5) A  munkáltatót és a  képzésért felelős intézményt tájékoztatási kötelezettség terheli egymás irányában az  állami 
tisztviselő állami tisztviselői jogviszonyában és hallgatói jogviszonyában bekövetkezett lényeges változással 
kapcsolatban.

8. A kormányablak ügyintézői képzés és vizsga

11. § (1) A  kormányablak ügyintézői képzésre és a  kormányablak ügyintézői vizsgára az  állami tisztviselők továbbképzési 
rendszerén belül kerül sor.

 (2) A kormányablak ügyintézői képzés
a) a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott közszolgálati továbbképzési részből, valamint
b) a Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott belső továbbképzésből (a  továbbiakban: 

Munkába Illesztő Képzés)
áll.

 (3) A  kormányablak ügyintézői képzés és a  kormányablak ügyintézői vizsga tekintetében a  miniszter által vezetett 
minisztérium szakmai iránymutatást nyújt és koordinál, különösen
a) a tananyagfejlesztés,
b) a képzésszervezés,
c) a vizsgalebonyolítás
tekintetében.

 (4) A kormányablak ügyintézői képzés
a) közszolgálati továbbképzési részének megszervezéséért az NKE,
b) Munkába Illesztő Képzés részének lebonyolításáért a fővárosi és megyei kormányhivatal 
felel.

 (5) A  közszolgálati továbbképzési rész, valamint a  Munkába Illesztő Képzés sikeres teljesítését követően a  miniszter 
az 1. melléklet szerinti bizonyítványt állít ki.

 (6) A kormányablak ügyintézői képzés és vizsga részletes követelmény- és szabályrendszerét a miniszter adja ki.

12. § (1) Az  újonnan kinevezett és a  kormányablakban kormányablak szakügyintézői vagy kormányablak ügyintézői 
munkakörben foglalkoztatott állami tisztviselőnek a  kinevezésétől számított egy éven belül – ha a  kormányablak 
ügyintézői vizsga megszerzésére irányuló képzés az állami szolgálati jogviszony létesítésének időpontjához képest 
később indul, a képzés indulásától számított egy éven belül – kormányablak ügyintézői vizsgát kell tennie.

 (2) Az  állami szolgálati jogviszony jogviszonyváltással történő keletkezése esetén a  kormányablakban 
kormányablak szakügyintézői vagy kormányablak ügyintézői munkakörben foglalkoztatott állami tisztviselőnek 
a  jogviszonyváltástól számított egy éven belül – ha a  kormányablak ügyintézői vizsga megszerzésére irányuló 
képzés az  állami szolgálati jogviszony létesítésének időpontjához képest később indul, a  képzés indulásától 
számított egy éven belül – kormányablak ügyintézői vizsgát kell tennie.

 (3) Kormányablakban kormányablak szakügyintézői vagy kormányablak ügyintézői munkakörbe történő sorolás 
esetén az állami tisztviselőnek egy éven belül – ha a kormányablak ügyintézői vizsga megszerzésére irányuló képzés 
a  kormányablak szakügyintézői vagy kormányablak ügyintézői munkakörbe történő sorolás időpontjához képest 
később indul, a képzés indulásától számított egy éven belül – kormányablak ügyintézői vizsgát kell tennie.

 (4) Ha kormányablak ügyintézői vizsgakötelezettségét az  állami tisztviselő az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott 
határidőn belül számára felróható okból nem teljesíti, másik munkakörbe kell áthelyezni.

 (5) A  kormányablak ügyintézői vizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a  harminc napot meghaladó 
fizetés nélküli szabadság vagy keresőképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó kiküldetés időtartama.

 (6) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti képzési kötelezettség alól mentesül a  Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó 
személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján kormányablak 
ügyintézői képesítést szerzett állami tisztviselő.
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9. Záró rendelkezések

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

14. §  E rendeletet a  fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében – ide nem értve a  járási (kerületi) hivatalt – 
2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

15. §  A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter irányítási és felügyeleti jogkörében különösen)
„g) a  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszterrel közösen kiadja az  állami 
tisztviselői továbbképzés és a  közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatát az  NKE 
– az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium és a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) 
által véleményezett – javaslata alapján, és az NKE bevonásával ellenőrzi a továbbképzési programok minőségét;”

16. §  A Korm. rendelet „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem” alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Az NKE által szervezett továbbképzésen kizárólag olyan természetes személy lehet továbbképzési oktató, aki 
a NKE által kiírt pályázat alapján a 4. § (4) bekezdés d) pontjában szereplő oktatói névjegyzékbe felvételt nyert, és 
a 6. § e) pontjában megjelölt továbbképzésen részt vett.”

17. §  A Korm. rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  egységes államigazgatási telefonos és elektronikus ügyfélszolgálatnál ügyfélszolgálati munkakörben 
foglalkoztatott kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez

Sorszám: ................../20...

BIZONYÍTVÁNY

kormányablak ügyintézői vizsgáról

(Magyarország címere többszín-nyomással)

Ezen bizonyítvány tanúsítja, hogy

[név]

(született: [hely és idő], anyja születési neve: [név])

eredményes kormányablak ügyintézői vizsgát tett.

[Hely], [év], [hónap] [nap]

P. H.

.................................................................................. 
közigazgatási minőségpolitikáért 

és személyzetpolitikáért felelős miniszter
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A Kormány 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelete
a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról

A Kormány a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.  § (7)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíja

1. § (1) A  Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló (a  továbbiakban: tanuló) a  tanulói jogviszonya fennállása alatt 
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 24/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
évfolyamonként legfeljebb két tanéven keresztül ösztöndíjban részesül. A  jogosultság az  adott tanítási év végéig 
vagy a tanulói jogviszony megszűnéséig tart, a (4) és (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

 (2) Az  ösztöndíj mértéke a  (3)  bekezdésben rögzített kivétellel a  Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havonta 
8 ezer forint, második évfolyamán havonta 10 ezer forint.

 (3) Ha a  tanuló a  tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt évfolyamot ismétel, az  ösztöndíj mértéke 
a  Szakképzési Hídprogram megismételt első évfolyamán havonta 4 ezer forint, megismételt második évfolyamán 
havonta 5 ezer forint.

 (4) A  Szakképzési Hídprogram első évfolyamát a  tanítási év végéig sikeresen teljesítő tanuló további – a  (2), illetve 
a  (3)  bekezdés szerinti, az  adott évfolyamra meghatározott összeg alapján számított – kéthavi ösztöndíjat kap 
az első évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány kiállítását követő második hónap 28. napjáig.

 (5) A  Szakképzési Hídprogram második évfolyamát követően a  részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex 
szakmai vizsgát, továbbá az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók esetén a záróvizsgát sikeresen 
teljesítő tanuló további – a  (2), illetve a  (3)  bekezdés szerinti, az  adott évfolyamra meghatározott összeg alapján 
számított – kéthavi ösztöndíjat kap egy összegben, a vizsgákat követő második hónap 28. napjáig.

 (6) A  tanuló a  tanítási év azon hónapjaira vonatkozóan jogosult ösztöndíjra, amely hónapban a  tanulói jogviszonya 
fennállt, a 2. §-ban foglalt kivételekkel.

2. § (1) Ha a  tanuló tanulói jogviszonya tanítási év közben szűnik meg, tanulói jogviszonya megszűnésének hónapját 
megelőző hónapra vonatkozóan jogosult utoljára ösztöndíjra.

 (2) A tanuló nem jogosult a 3. § (4) bekezdése szerint fizetendő ösztöndíjra, ha a tanulói jogviszonya a tanítási félév első 
vagy második hónapja folyamán megszűnt.

 (3) A  tanuló nem jogosult ösztöndíjra arra a  hónapra vonatkozóan, amelyben igazolatlanul mulasztott tanórái száma 
az adott tanévben eléri a tizenöt tanórát.

 (4) A  tanuló nem jogosult ösztöndíjra attól a  hónaptól kezdődően, amelyben igazolatlan mulasztásai száma eléri azt 
a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott mértéket, amely fölött a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonyát meg kell szüntetni.

3. § (1) Az  ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a  Szakképzési Hídprogramban közreműködő szakképzési 
centrum vagy szakképző iskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) látja el.

 (2) A  szakképző iskola a  tanuló részére az  ösztöndíjat banki átutalással folyósítja. Ha a  tanuló nem rendelkezik saját 
fizetési számlával és
a) a tanuló kiskorú, vagy a nagykorú tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, az ösztöndíjat 

a tanuló törvényes képviselőjének a fizetési számlájára,
b) a tanuló nagykorú és cselekvőképes, a tanuló írásbeli kérelmére vele azonos lakcímen élő szintén nagykorú 

személy fizetési számlájára
kell folyósítani.

 (3) A szakképző iskola az ösztöndíjat havonta, az ösztöndíjra jogosultsággal érintett hónapot követő hónap 28. napjáig 
folyósítja a tanuló részére, az 1. § (4)–(5) bekezdésében és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.

 (4) A  Szakképzési Hídprogram első évfolyamának első két hónapjára járó ösztöndíj a  tanítási félév harmadik 
hónapjának 28. napjáig egy összegben kerül átutalásra.
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 (5) Ha a szakképző iskola önellenőrzés keretében, vagy valamely más szerv vagy személy jelzése alapján megállapítja, 
hogy
a) az arra jogosult tanuló részére nem folyósított vagy
b) az arra nem jogosult tanuló részére folyósított
ösztöndíjat, köteles haladéktalanul intézkedni az ösztöndíj folyósítása, vagy visszafizetése érdekében.

2. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok pótléka

4. § (1) A  Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusnak az  Szt. 24/A.  § (6)  bekezdésében foglaltak alapján járó 
pótlék (a továbbiakban: pótlék) alapja
a) a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán tanulónként havi bruttó 8 ezer forint,
b) a Szakképzési Hídprogram második évfolyamán tanulónként havi bruttó 10 ezer forint.

 (2) A pótlékot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a pedagógus neveléssel-
oktatással lekötött munkaidejébe beszámító, a  Szakképzési Hídprogram megvalósításával összefüggő tanórai 
és egyéb foglalkozások (a  továbbiakban: óraszám) − ideértve az  egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat is − 
arányában félévenként kell megállapítani a  Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok között elosztva, 
az 1. mellékletben részletezett módon, figyelembe véve a (4) bekezdésben foglaltakat.

 (3) A  részt vevő pedagógusok tekintetében a  pótlék számítását a  Szakképzési Hídprogramban szervezett 
osztályonként kell elvégezni. Egy pedagógus több osztály által is jogosult lehet pótlékra, ez esetben a havi pótlékát 
az osztályonként számított pótlékok összegeként kell megállapítani.

 (4) Ha a pedagógus osztályfőnöki munkakört is betölt, a (2) bekezdés szerint számított óraszámot eggyel növelni kell 
a  pótlék számításakor. Az  összes óraszámot az  osztályban tanító pedagógusoknak az  adott osztályban teljesített 
óraszámának összegéhez egyet hozzáadva kell kiszámítani.

 (5) Az  első évfolyamban tanító pedagógus további kéthavi pótlékra jogosult, melynek a  (2)  bekezdés szerinti 
számításakor az általa tanított, az első évfolyamot teljesített tanulók számát kell figyelembe venni. A folyósítás egy 
összegben, a tanítási év lezárását követő második hónap 28. napjáig történik.

 (6) A  második évfolyamban tanító pedagógus további kéthavi pótlékra jogosult, melynek a  (2)  bekezdés szerinti 
számításakor az  általa tanított, a  Szakképzési Hídprogramot lezáró, a  részszakképesítés megszerzésére irányuló 
komplex szakmai vizsgát, továbbá az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók esetén a záróvizsgát 
teljesített tanulók számát kell figyelembe venni. A folyósítás egy összegben a tanítási év lezárását követő második 
hónap 28. napjáig történik.

 (7) Egy pedagógus több osztályra vonatkozóan is jogosult lehet az  (5) és (6)  bekezdés szerinti pótlékra, ez  esetben  
az (5) és (6) bekezdés szerinti pótlékát az osztályonként számított pótlékok összegeként kell megállapítani.

5. § (1) A pedagógus pótlékát évfolyamonként két, egyenként öthónapos időszakra kell megállapítani,
a) az első évfolyam szeptember–január hónapjaira az október 15-én,
b) a második évfolyam szeptember–január hónapjaira a szeptember 1-jén,
c) a február–június hónapokra a február 1-jén
tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók számát figyelembe véve.

 (2) A  munkáltató a  pedagógust az  e  rendelet alapján számára járó pótlék összegéről, az  annak kiszámításakor 
figyelembe vett adatokról és a kiszámítás módjáról,
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakra nézve október 31. napjáig,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti időszakra nézve szeptember 15. napjáig,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti időszakra nézve február 15. napjáig
írásban tájékoztatja.

 (3) A  szakképző iskola a  pótlékot havonta, a  pótlékra jogosultsággal érintett hónapot követő hónap 28. napjáig 
folyósítja a pedagógus részére, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel.

 (4) Az  első évfolyam első két hónapjára járó pótlék a  tanítási félév harmadik hónapjának 28. napjáig egy összegben 
kerül átutalásra.

3. A támogatás igénylése, elszámolása, ellenőrzése

6. § (1) A szakképző iskola a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze (a továbbiakban: NFA képzési alaprész) terhére 
a pedagógus pótlék, és az ösztöndíj formájában nyújtott támogatás biztosításának céljából támogatásra jogosult.
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 (2) A  szakképző iskolát az  ösztöndíj folyósításából eredő többletfeladatai ellátására és az  ezzel összefüggésben 
felmerülő költségek fedezetére az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelő lebonyolítási díj illeti meg.

 (3) A  szakképző iskola az  e  rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges forrás igényléséhez 
a 2. melléklet szerinti igénylő lapot
a) a szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,
b) a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig
nyújtja be a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére.

 (4) A  (3)  bekezdés szerint benyújtott igénylés alapján az  NSZFH támogatási szerződést köt a  szakképző iskolával. 
Az  NSZFH a  támogatási szerződés alapján és az  (5)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével az  adott félévre 
vonatkozóan előfinanszírozással biztosítja a támogatást.

 (5) A szakképző iskola az adott félévre kapott támogatásról köteles elszámolni. A szakképző iskola a 3. melléklet szerinti 
elszámoló lapot a  következő félévre vonatkozó igénybejelentésével együtt – a  (3)  bekezdésben meghatározott 
időpontoknak megfelelően –nyújtja be az NSZFH részére. Az NSZFH 8 napon belül dönt az elszámolásról, és annak 
elfogadása esetén folyósítja a következő félévre járó támogatást a szakképző iskola részére.

7. § (1) A  szakképző iskola rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának, valamint az  ösztöndíj és a  pótlék 
folyósításának ellenőrzését az NSZFH végzi.

 (2) A  tárgyévi ellenőrzésekről, a  foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről az  NSZFH a  szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős minisztert – az  NFA képzési alaprésze terhére az  adott évben külön jogszabály alapján 
nyújtott egyéb támogatások ellenőrzéséről benyújtott beszámoló keretein belül – legkésőbb a tárgyévet követő év 
február 15. napjáig tájékoztatja.

 (3) A szakképző iskolát − a rendelkezésére bocsátott összeg jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén − terhelő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség nem érinti a  tanulót megillető ösztöndíj, illetve 
a pedagógust megillető pótlék folyósítását.

4. Záró rendelkezések

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

9. § (1) A  Szakképzési Hídprogram első évfolyamán tanulónak első alkalommal a  2016/2017. tanévben 2017. január 15-i 
határidővel kell ösztöndíjat fizetni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti határidőig fizetendő ösztöndíjra az  a  tanuló jogosult, akinek 2017. január 1-jén 
a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulóként fennáll a tanulói jogviszonya a szakképző iskolával.

 (3) A (2) bekezdés szerinti tanuló az (1) bekezdésben foglalt határidőig egy összegben legfeljebb négyhavi ösztöndíjra 
jogosult, figyelembe véve a  tanulói jogviszony keletkezésének időpontját, valamint az  1–2.  §-ok ösztöndíj 
jogosultságra vonatkozó szabályait.

 (4) A  Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógust a  2016/2017-es tanév első három hónapjára megillető 
pótlékot 2016. december 28-i határidővel egy összegben kell kifizetni.

 (5) A  munkáltató az  5.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti tájékoztatást első alkalommal a  2016/2017. tanévben 
a Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok részére az e rendelet hatálybalépését követő hetedik napig 
adja meg.

 (6) A  6.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti igénylések benyújtásának határideje a  2016/2017. tanévben az  e  rendelet 
hatálybalépését követő hetedik nap.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez

Az osztály tanulólétszáma: L
Az osztály összes órakerete: O
Egy adott, az osztályban tanító pedagógus (tanár): Ti

Ti pedagógus óraszáma az adott osztályban: Oi

Ti pedagógus pótléka: Pi

Az osztályban tanító pedagógusok száma: n
4. § (1) bekezdés szerinti pótlékszámítási alap: A

𝑂𝑂𝑂𝑂 =𝑂𝑂𝑂𝑂 

	  
Ti adott osztály után járó pótlékának kiszámítási módja a fenti jelölések használatával:

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑂𝑂𝑂𝑂 ∙ 𝑂𝑂𝑂𝑂  
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2. melléklet a 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez

 

Szakképzési Hídprogram ösztöndíj és pótlék igénylése

A
1. Támogatási szerződés száma:
2. Támogatott neve:
3. Támogatott címe:
4. OM azonosítója:
5. Pénzforgalmi számlaszám:
6. Ügyintéző neve:
7. Telefonszáma:
8. E-mail címe:

9.          / tanév tanfélév

10. Ösztöndíj igénylése 
A B C D E

10.1 Ösztöndíj mértéke Ösztöndíjas     tanulói 
létszám Hónapok száma

Igényelt öszt
öndíj összeg

e
10.2 Ft/hó/fő fő hó Ft
10.3 b c d e=b*c*d
10.4 8 000 0
10.5 4 000 0
10.6 10 000 0
10.7 5 000 0
10.8 Összesen 0 0 0

Az igénylés időszaka:

B C
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11. Ösztöndíj pótigénylése 
A B C D E F G H I J K

11.1 Ösztöndíj mértéke
Pótigényléssel érintett 

ösztöndíjas tanulói 
összlétszám

Igényelt ösztöndíj 
összege

11.2 Ft/hó/fő fő 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap 6. hónap* 7. hónap* Ft
11.3 b c=d+f+g+h+i+j+k d f g h i j k l=b*c
11.4 8 000 0 0
11.5 4 000 0 0
11.6 10 000 0 0
11.7 5 000 0 0
11.8 Összesen (11.4+11.5+11.6+11.7): 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Pedagógusok pótlékának igénylése 
A B C D E F G

12.1 Pótlék tanulónkénti alapja Ösztöndíjas     tanulói 
létszám Hónapok száma

Bruttó 
pótlékok 
összege

Munkáltatót 
terhelő 

adóteher

Igényelt 
összeg

12.2 Ft/hó/fő fő hó Ft Ft Ft
12.3 b c d e=b*c*d f=e*0,27 g=e+f
12.4 8 000 0 0 0
12.5 10 000 0 0 0
12.6 Összesen 0 0 0 0 0

*Kizárólag képzési évfolyam második félévére tölthető ki, az évfolyamot/tanulmányokat lezáró vizsgákat sikeresen teljesítők számával

Ösztöndíjas tanulói létszám az elmaradt hónapok tekintetében
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13. Pedagógusok pótlékának pótigénylése (az első évfolyam első félévében)
A B C D E F G

13.1 Pótlék tanulónkénti alapja
Pótigényléssel érintett 
ösztöndíjas     tanulói 

létszám
Hónapok száma

Bruttó 
pótlékok 
összege

Munkáltatót 
terhelő 

adóteher

Igényelt 
összeg

13.2 Ft/hó/fő fő hó Ft Ft Ft
13.3 b c d e=b*c*d f=e*0,27 g=e+f
13.4 8 000 0 0 0
13.5 10 000 0 0 0
13.6 Összesen (13.4+13.5): 0 0 0 0 0

14. Lebonyolítási költségtérítés igénylése
A B C

14.1 Tanulmányi ösztöndíj igénylés összege
Igényelhető lebonyolítási 

költségtérítés igénylés 
összege

14.2 Ft Ft
14.3 a=10.8E b=a*0,02
14.4 0

15. Lebonyolítási költségtérítés pótigénylése
A B C

15.1 Tanulmányi ösztöndíj pótigénylés 
összege

Igényelhető lebonyolítási 
költségtérítés igénylés 

összege
15.2 Ft Ft
15.3 a=11.8K b=a*0,02
15.4 0
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16. Igénylés összesítő
A B C F

16.1
Tanulmányi ösztöndíj Igény 

összesen

16.2 Ft Ft
16.3 a b e=b+c+d
16.4 Igényelt összeg 0 0
16.5 Pótigénylés összege 0 0
16.6 Igény összesen (16.4+16.5): 0 0

17. Kiutalási összesítő
A B C

17.1 Igénylés és pótigénylés mindösszesen Elszámolás szerinti 
egyenleg

17.2 Ft Ft
17.3 a= 16.6 F b
17.4 0

Dátum:

P.H.

Ft
Megnevezés

Pedagógusok pótléka munkáltatói 
közterhekkel

0
d

aláírás

Ft
c
0
0
0

0

c=a+/-b
0

0

Kiutalandó összeg

D

Ft

Lebonyolítási költségtérítés
D E
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3. melléklet a 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez  

Szakképzési Hídprogram ösztöndíj és pótlék elszámolása

A
1. Támogatási szerződés száma:
2. Támogatott neve:
3. Támogatott címe:
4. OM azonosítója:
5. Pénzforgalmi számlaszám:
6. Ügyintéző neve:
7. Telefonszáma:
8. E-mail címe:

9.          / tanév tanfélév

10. Ösztöndíj elszámolása 
A B C D E F G H I J K L M N O

10.1 Ösztöndíj      mértéke

Igénylésben, 
pótigénylésben szereplő 

ösztöndíjas tanulói 
létszám

Igényelt ösz-
töndíj összege

Pótigény keretében 
igényelt ösztöndíj

Tanfélévre 
összesen kiutalt 

összeg
Kifizetett ösztöndíj Különbözet

10.2 Ft/hó/fő fő Ft Ft Ft 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap 6. hónap* 7. hónap* Ft Ft

10.3 b c d e f g h i j k l m n=(g+h+i+j
+k+l+m)*b o=f-n

10.4 8 000 0 0 0
10.5 4 000 0 0 0
10.6 10 000 0 0 0
10.7 5 000 0 0 0

10.8
Összesen 

(10.4+10.5+10.6+10.7): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B C

*Kizárólag képzési évfolyam második félévére tölthető ki, az évfolyamot/tanulmányokat lezáró vizsgákat sikeresen teljesítők számával

Az elszámolás időszaka:

Ösztöndíjas tanulói létszám az elszámolással érintett  hónapok tekintetében
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11. Pedagógusok pótlékának elszámolása
A B C D E F G H I J K L M

11.1

Pótlék tanulónkénti 
alapja

Kifizetett 
bruttó pótlék

Munkáltatót 
terhelő 

adóteher
Összesen Igényelt     

összeg

Pótigény 
keretében 
igényelt 
összeg

Tanfélévre 
összesen kiutalt 

összeg
Különbözet

11.2

Ft/hó/fő félév első napja
félév második 

hónapjának 15. 
napja (csak ha d>c)

évfolyamot 
sikeresen 

teljesítők/képzést 
lezáró vizsgákat 

sikeresen teljesítők 
száma*

összesen: 
f=5*c+4*(d-

c)+2e, ha d-c>0;
f=5*c+2*e, ha d-
c<0 vagy d-c=0

Ft

Ft Ft Ft Ft Ft Ft
11.3 b c d e f g=f*b h=g*0,27 i=g+h j k l=j+k m=l-i

11.4 8 000 0 0 0 0 0
11.5 10 000 0 0 0 0 0
11.6 Összesen (11.4+11.5): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Lebonyolítási költségtérítés elszámolása 13. Elszámolási összesítő
A B C D E A B C D E F

12.1 Kiutalt lebonyolítási 
költségtérítés összege

Elszámolási időszakban 
a tanulóknak kifizetett 

ösztöndíj összege

A kifizetett ösztöndíj  
2 %-a Különbözet 13.1 Ösztöndíj

Pedagógus 
pótlék 

munkáltatói 
közteherrel

Lebonyolítási 
költségtérítés Összesen

12.2 Ft Ft Ft Ft 13.2 Ft Ft Ft Ft
12.3 b c=10.8N d=c*0,02 e=b-d 13.3 b c d e f=c+d+e
12.4 0 0 13.4 Kiutalt összeg 0

13.5 Elszámolható 
összeg 0

13.6 Összesen (13.4-
13.5):

0 0 0 0

Dátum:

P.H.

aláírás

Megnevezés

*Kizárólag képzési évfolyam második félévére vonatkozóan

Ösztöndíjas tanulói létszám a pótlékalapként számító időpontokban
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A Kormány 323/2016. (X. 27.) Korm. rendelete
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó 
ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások 
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 
kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a régészeti 
örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 1. alcím tekintetében a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (1)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró 
hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. 
(II. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 36. sorában a  „régészeti területen: Lechner Lajos Tudásközpont 
Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; műemléki területen: 
Magyar Építész Kamara” szövegrész helyébe az „a kulturális örökség védelméért felelős miniszter” szöveg lép.

2. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló  
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A régészeti örökséggel és a  műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik.”

3. §  A Korm. rend. 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. épületdiagnosztika: olyan roncsolásmentes vagy fizikai beavatkozással járó vizsgálat – különösen 
a  faldiagnosztika, faanyagvédelmi vizsgálat –, amely a  tartó- és egyéb épületszerkezetek műszaki állapotának 
elsősorban a  nedvesség és sószennyezés, a  biológiai károsodás, a  szilárdság és anyagszerkezeti tulajdonságainak 
felderítésére, elemzésére és értékelésére szolgál;”

4. §  A Korm. rend. 4. § (2) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen
műemléki épületkutatás szakterületen:)
„bd) kutatási terv készítése vagy kutatási dokumentáció összeállítása;”

5. §  A Korm. rend. 4. § (2) bekezdés e) pontja a következő ec) alponttal egészül ki:
(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen 
műemléki épületdiagnosztika szakterületen:)
„ec) a védett műemléki érték faanyagvédelmi vizsgálata;”

6. § (1) A Korm. rend. 7. § (1) bekezdése a következő f )–g) ponttal egészül ki:
(Műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez mesterfokozat vagy 
azzal egyenértékű végzettség és)
„f ) okleveles belsőépítész, környezettervező művész és műemlékvédelmi szakmérnöki, vagy
g) okleveles építőmérnök és műemlékvédelmi szakmérnöki”
(szakképzettség szükséges.)
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 (2) A Korm. rend. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez mesterfokozat vagy 
azzal egyenértékű végzettség és
a) restaurátorművész,
b) okleveles restaurátorművész,
c) okleveles restaurátor vagy
d) okleveles iparművészeti tárgyrestaurátor
szakképzettség szükséges a tevékenységnek megfelelő szakiránnyal.”

 (3) A Korm. rend. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Műemléki terület műemléki épületdiagnosztika szakterületen a  szakértői tevékenység végzéséhez 
mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség és
a) a 4. § (2) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontjai szerinti tevékenységek esetén
aa) okleveles építőmérnök,
ab) okleveles szerkezet-építőmérnök,
ac) okleveles építészmérnök vagy
ad) okleveles geológus,
b) a 4. § (2) bekezdés e) pont ec) alpontjában meghatározott tevékenység végzéséhez
ba) okleveles faipari mérnök vagy
bb) okleveles erdőmérnök
szakképzettség szükséges.”

7. §  A Korm. rend. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott tevékenységből 3 év kutatói munkakörben végzett szakirányú 
tevékenység szükséges a szakmai gyakorlat teljesítéséhez.”

8. §  A Korm. rend. 8/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  4.  § (2)  bekezdés d)  pont di)  alpontjában meghatározott tevékenység elvégzéséhez régészeti területen 
szakértői jogosultsággal rendelkező régészt kell bevonni.”

9. §  A Korm. rend. a következő 8/C. §-sal egészül ki:
„8/C. § (1) A műemlékvédelem terén 2014. január 19. előtt megszerzett, legalább 10 év szakirányú szakmai gyakorlat
a) műemléki érték dokumentálása,
b) műemléki épületkutatás,
c) történeti kertek
szakterületen történő nyilvántartásba vételre irányuló bejelentés esetén mentesít az  a)–c)  pontban felsorolt 
szakterületekre e  rendelet által előírt végzettségi és szakképesítési követelmények alól azzal, hogy a bejelentőnek 
a  végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratot a  bejelentéshez csatolnia kell, továbbá, hogy a  szakmai 
gyakorlatot az e bekezdés b) pontja esetében kutatói munkakörben kell teljesíteni.
(2) A  szakértői tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzésekor mentesül a  8.  § (1)  bekezdés 
b)  pontjában, illetve a  8.  § (6)  bekezdésében előírt számítási módszer alapján megszerzett szakmai gyakorlat 
igazolása alól
a) a műemléki érték dokumentálása és a műemléki épületdiagnosztika szakterületen a szakági építésügyi műszaki 
szakértői szakterületen műemlék építmények műszaki szakértői részszakterületen,
b) a műemléki épületdiagnosztika szakterületen az általános építmények felelős műszaki vezetői építési szakterület 
műemléki részszakterületen
jogosultsággal rendelkező személy.
(3) Az  5.  § (2)  bekezdésétől eltérően végzettségétől, szakképesítésétől függetlenül a  műemléki terület műemléki 
épületdiagnosztika szakterületen a 4. § (2) bekezdés e) pont ec) alpontjában meghatározott szakértői tevékenységet 
folytathat az a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott, FA-12 vagy FV-SZ jelzésű szakértő is, aki
a) a  szakmai gyakorlat igazolása mellett az  5.  § (1)  bekezdése alapján bejelenti a  miniszternek, hogy a  műemléki 
terület műemléki épületdiagnosztika szakterületen szakértői tevékenységet kíván végezni, valamint
b) a  Magyar Mérnöki Kamaránál aktív tagi státusszal rendelkezik és a  bejelentéséhez mellékeli a  faanyagvédelmi 
szakértői jogosultságának igazolását.”
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10. § (1) A Korm. rend. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Valamely más EGT tagállamban letelepedett és ott jogszerűen – az e rendelet szerinti – szakértői tevékenységet 
végző szolgáltató Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében 
folytatott szakértői tevékenység bejelentésére nem kell alkalmazni a 9. § (1) és (3) bekezdésben foglaltakat.”

 (2) A Korm. rend. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Valamely más EGT tagállamban letelepedett és ott jogszerűen szakértői tevékenységet végző szolgáltató 
Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében folytatott szakértői 
tevékenység folytatásának bejelentésekor a 9. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2. melléklet 
4.2–4.5. sorában meghatározott adatokat nem kell megadni.”

 (3) A Korm. rend. 11. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nem EGT-állambeli szakértő magyarországi tevékenység végzése esetén a tevékenység folytatására irányuló 
szándékot a miniszternek be kell jelenteni.
(4) A  miniszter a  (3)  bekezdés szerinti bejelentést akkor veheti tudomásul, ha a  szakértő megfelelőségét az  adott 
állam örökségvédelmi intézménye igazolja, vagy az  elismerésre Magyarország nemzetközi szerződésben vállalt 
kötelezettséget.”

11. § (1) A Korm. rend. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a Szolg. törvény 25. §-a szerint jár el, ha valamely személy vagy szervezet szakértői jogosultsághoz 
kötött tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül ténylegesen folytat, ideértve azt az  esetet is, ha a  szolgáltató 
a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta.”

 (2) A Korm. rend. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  miniszter eltiltja a  tevékenység Magyarországon történő folytatásától azt a  nem EGT-állambeli szakértőt, 
akinek megfelelőségét az adott állam örökségvédelmi intézménye nem igazolja.”

12. §  A Korm. rend. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A.  § A  műemléki érték védelmével kapcsolatos műemléki területen a  miniszter azon szakértő vagy szakértő 
szervezet számára,
a) amely a  szakértői tevékenység hatósági ellenőrzése során a  műemléki területen kirendelt igazságügyi 
szakértő szakvéleménye szerint szakszerűtlen, vagy szándékosan vagy súlyos gondatlanságból valótlan tartalmú 
szakvéleményt, dokumentációt készít – ha a c) pontban foglaltak nem valósulnak meg –, egy évre,
b) amelyet egy éven belül két alkalommal örökségvédelmi bírsággal sújtottak – ha a  c)  pontban foglaltak nem 
valósulnak meg –, három évre,
c) amelyről az örökségvédelmi, az örökségvédelmi felügyeleti vagy az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzése során 
megállapítja, hogy szakértői tevékenysége következményeként a védett műemléki érték súlyosan veszélyeztetetté 
válik, öt évre, vagy amennyiben a védett műemléki érték helyreállíthatatlanul sérült vagy elpusztult, tíz évre
megtiltja a szakértői tevékenység folytatását.”

13. §  A Korm. rend. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § (1) Az a szakértő, aki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya 
alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások 
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, a  régészeti örökséggel és a  műemléki értékkel kapcsolatos 
szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 323/2016. (X. 27.)
Korm. rendelet hatálybalépése előtt műemléki terület műemléki érték dokumentálása vagy műemléki épületkutatás 
szakterületen névjegyzékbe került, továbbra is jogosult e rendelet szerinti szakértői tevékenységet folytatni.
(2) Aki a  szakértői tevékenység folytatására irányuló szándékot 2017. december 31-ig bejelenti, és a  szakterületre 
irányadó szakmai tapasztalati pontértéke eléri a  figyelembe vehető maximális pontszámot – vagy az  adott 
szakterületen a  nyilvántartásba vételhez szükséges pontérték kétszeresét –, mentesül a  jelen rendelet szerinti 
végzettségi és szakképesítési követelmények alól azzal, hogy az önálló tevékenységgel szerzett szakmai tapasztalati 
pontérték csak a 2014. január 19. előtti időszakból vehető figyelembe, és a bejelentéshez a bejelentőnek csatolnia 
kell a végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratot.”

14. §  A Korm. rend. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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15. §  A Korm. rend.
 1. 4.  § (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a „védett műemléket” szövegrész helyébe a „védett műemléki 

értéket”, a „műemléket” szövegrész helyébe az „a védett műemléki értéket” szöveg,
 2. 4. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „műemléket” szövegrész helyébe a „műemléki értéket” szöveg,
 3. 4. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „műemlék” szövegrész helyébe a „védett műemléki érték” szöveg,
 4. 4.  § (2)  bekezdés b)  pont bb) és bc)  alpontjában a „műemléken” szövegrészek helyébe a „védett műemléki 

értéken” szöveg,
 5. 4. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „konzerválás,” szövegrész helyébe a „konzerválás és ezek tervének 

elkészítése,” szöveg,
 6. 4.  § (2)  bekezdés c)  pont cc)  alpontjában a „helyreállítás,” szövegrész helyébe a „helyreállítás és tervének 

elkészítése,” szöveg,
 7. 4. § (2) bekezdés d) pontjában az „a történeti kert, történeti táj” szövegrész helyébe az „a védett történeti kert, 

védett műemléki érték telkén lévő védett park, védett történeti táj” szöveg,
 8. 4.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában az  „a védett történeti kertet érintő” szövegrész helyébe  

az „a d) pontban meghatározottakat érintő” szöveg,
 9. 4.  § (2)  bekezdés d)  pont dh)  alpontjában az  „a védett történeti kertet érintő tevékenység tervezési 

programjának” szövegrész helyébe az „a d) pontban meghatározottakat érintő tervezési program” szöveg,
10. 4. § (2) bekezdés d) pont di) alpontjában az „a történeti kert” szövegrész helyébe az „a védett történeti kert, 

védett műemléki érték telkén lévő védett park” szöveg,
11. 4. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontjában az „a műemlék épületek műszaki,” szövegrész helyébe az „a védett 

műemléki érték” szöveg,
12. 4. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „műemlék állapotának szakértői” szövegrész helyébe az „a védett 

műemléki érték állapotának általános műszaki” szöveg,
13. 7. § (1) bekezdés c) pontjában az „építészmérnök” szövegrész helyébe az „építészmérnök és műemlékvédelmi 

szakmérnöki,” szöveg,
14. 7. § (1) bekezdés d) pontjában az „építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnöki, vagy” szövegrész helyébe 

az „építész tervező művész és műemlékvédelmi szakmérnöki” szöveg,
15. 7. § (2) bekezdés c) pontjában az „építészmérnök” szövegrész helyébe az „építőmérnök és műemlékvédelmi 

szakmérnöki” szöveg,
16. 8/A. § (2) és (3) bekezdésében a „műemléken” szövegrészek helyébe a „védett műemléki értéken” szöveg,
17. 8/B. §-ában a „műemlékvédelem” szövegrész helyébe a „kulturális örökségvédelem” szöveg,
18. 9. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ” szövegrész helyébe a „miniszter, a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ vagy jogelőd intézményei” szöveg, továbbá az „az LLTK által véleményezett dokumentációk közül 
nem vehető számításba az, amelyről a  véleményezés során az  LLTK megállapította,” szövegrész helyébe  
az „a dokumentációk közül nem vehető figyelembe az, amelyről megállapítható,” szöveg,

19. 2.  mellékletének 4.  pont 4.3 alpontjában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ” szövegrész helyébe a „miniszter, a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ vagy jogelőd intézményei” és az „az LLTK” szövegrész helyébe az „a Lechner Lajos Tudásközpont” 
szöveg

lép.

16. §  Hatályát veszti a Korm. rend.
a) 4. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „történeti kert” szövegrész,
b) 5. § (5)–(7) bekezdése,
c) 9.  § (3)  bekezdés c)  pont cc)  alpontjában az  „(a továbbiakban: Központ)” és az  „(a továbbiakban: LLTK)” 

szövegrész,
d) 9/A. §-a,
e) 13. § (4) bekezdése.
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3. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló  
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) 
Korm. rendelet 63. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

18. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet 1–16. §-a és 18. §-a a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 323/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez

A Korm. rend. 1. mellékletének 2–7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Műemléki területen a műemléki érték dokumentálása szakterületre vonatkozó számítási módszer 
a szakmai gyakorlat igazolására
Egy tevékenységtípusból legfeljebb 15 pont vehető figyelembe. Egy tevékenységtípusba tartozik a  2–3., a  4–5., 
a  6–7., a  8–9. és a  10–13. sor szerinti tevékenység. A  14.  pont tekintetében a  hosszabb munkaviszony vagy 
gyakornoki státusz esetén legfeljebb 9 pontig vehető figyelembe.

A B

1. Tevékenység Pontszám

2. 1 db védetté nyilvánítási vagy értékvizsgálati dokumentáció önálló elkészítése 3 pont

3. 1 db védetté nyilvánítási vagy értékvizsgálati dokumentáció elkészítése munkatársként 2 pont

4.
egy teljes műemléki védelem alatt álló építmény vonalhálós alakhű felmérésének 
önálló elkészítése

5 pont

5.
egy teljes műemléki védelem alatt álló építmény vonalhálós alakhű felmérésének 
elkészítése munkatársként

3 pont

6. önállóan elkészített, legalább 40 védett objektumra kiterjedő műemléki revízió 5 pont

7. 40 védett objektumra kiterjedő műemléki revízióban munkatársként való részvétel 3 pont

8.
egy település vagy 50 épületre kiterjedő településrész inventarizációjának önálló 
elkészítése

4 pont

9.
egy település vagy 50 épületre kiterjedő településrész inventarizációjának elkészítése 
munkatársként

3 pont

10.
egy teljes műemléki védelem alatt álló építményre vonatkozó építéstörténeti 
tudományos dokumentáció önálló elkészítése

9 pont

11.
egy teljes műemléki védelem alatt álló építményre vonatkozó építéstörténeti 
tudományos dokumentáció elkészítése munkatársként

5 pont

12.
egy műemléki védelem alatt álló építményt érintő tervezett tevékenységéhez kötődő 
építéstörténeti tudományos dokumentációjának önálló elkészítése

6 pont

13.
egy műemléki védelem alatt álló építményt érintő tervezett tevékenységéhez kötődő 
építéstörténeti tudományos dokumentációjának elkészítése munkatársként

3 pont
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14.
műemlékvédelmi intézményben kutatóként teljesített tíz hónap munkaviszony vagy 
gyakornoki státusz

3 pont

15.
műemlék-helyreállításban való közreműködésre tekintettel az építésügyért felelős 
miniszter által adományozott építészeti díj

4 pont

16. tudományos fokozat megszerzése műemlékvédelmi tárgyú doktori értekezéssel 5 pont

17.
okleveles művészettörténész vagy okleveles régész végzettség esetén 
műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés

5 pont

3. Műemléki területen műemléki épületkutatás szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai 
gyakorlat igazolására
A 7. pont tekintetében a tevékenység legfeljebb 10 pontig vehető figyelembe.

A B

1. Tevékenység Pontszám

2.
1 db 1850 előtti műemléki védelem alatt álló építmény teljes körű, önálló 
épületkutatása

7 pont

3.
1 db 1850 előtti műemléki védelem alatt álló építmény tervezett tevékenységéhez 
kötődő, önálló épületkutatása

5 pont

4.
1 db 1850 utáni műemléki védelem alatt álló építmény teljes körű, önálló 
épületkutatása

5 pont

5.
1 db 1850 utáni műemléki védelem alatt álló építmény tervezett tevékenységéhez 
kötődő, önálló épületkutatása

4 pont

6.
1 db műemléki védelem alatt álló építmény teljes körű épületkutatásában való 
részvétel munkatársként

2 pont

7.
1 db műemléki védelem alatt álló építmény tervezett tevékenységéhez kötődő 
épületkutatásában való részvétel munkatársként

2 pont

8.
tudományos fokozat megszerzése műemléki épületkutatás tárgyú doktori 
értekezéssel

5 pont

9.
okleveles művészettörténész vagy okleveles régész végzettség esetén 
műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés

5 pont

4. Műemléki területen műemléki restaurátori szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai 
gyakorlat igazolására
A 4–5. pont tekintetében a tevékenység legfeljebb 12 pontig vehető figyelembe.

A B

1. Tevékenység Pontszám

2.
műemléki védelem alatt álló építmény alkotórészeként védett képző- vagy 
iparművészeti alkotásokon önállóan vagy vezetőként elvégzett restaurátori kutatási, 
restaurálási munka

6 pont

3.
műemléki védelem alatt álló építmény alkotórészeként védett képző- vagy 
iparművészeti alkotásokon munkatársként elvégzett restaurátori kutatási, restaurálási 
munka

4 pont

4.
1 db műemléki védelem alatt álló építményre vonatkozó restaurátori kutatási 
dokumentáció vagy restaurálási dokumentáció önálló elkészítése

4 pont

5.
1 db műemléki védelem alatt álló építményre vonatkozó restaurátori kutatási 
dokumentáció vagy restaurálási dokumentáció elkészítésében munkatársként való 
részvétel

3 pont

6. műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés 5 pont

5. Műemléki területen történeti kertek szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat 
igazolására
Egy tevékenységtípusból legfeljebb 15 pont vehető figyelembe. Egy tevékenységtípusba tartozik a  2–3., a  4–5., 
a  6–7., a  8–9. és a  12–13. sor szerinti tevékenység. A  10.  pont tekintetében a  hosszabb munkaviszony vagy 
gyakornoki státusz esetén legfeljebb 9 pontig vehető figyelembe.
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A B

1. Tevékenység Pontszám

2. 1 db történeti kert védetté nyilvánítási dokumentációjának önálló elkészítése 3 pont

3.
1 db történeti kert védetté nyilvánítási dokumentációjának elkészítésében való 
közreműködés munkatársként

1 pont

4.
1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert vagy egyéb, műemléki védelem 
alatt álló kert önálló kertépítészeti felmérése

5 pont

5.
1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert vagy egyéb, műemléki védelem 
alatt álló kert kertépítészeti felmérésében való közreműködés munkatársként

2 pont

6.
történeti kertek inventarizációjának önálló elkészítése egy teljes településen vagy 
100 ingatlanra kiterjedő településrészen

4 pont

7.
történeti kertek inventarizációjának elkészítése munkatársként egy teljes 
településen vagy 100 ingatlanra kiterjedő településrészen

2 pont

8.
1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert kerttörténeti tudományos 
dokumentációjának önálló elkészítése

5 pont

9.
1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert kerttörténeti tudományos 
dokumentációjának elkészítésében való közreműködés munkatársként

2 pont

10.
műemlékvédelmi intézményben történeti kertek szakterületen teljesített tíz hónap 
munkaviszony vagy gyakornoki státusz

3 pont

11. tudományos fokozat megszerzése tájépítészeti tárgyú doktori értekezéssel 5 pont

12.
1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert vagy egyéb műemléki védelem alatt 
álló kert kezelési- és helyreállítási tervének önálló elkészítése

5 pont

13.
1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert vagy egyéb műemléki védelem 
alatt álló kert kezelési- és helyreállítási tervének elkészítésében való közreműködés 
munkatársként

2 pont

14. műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés 5 pont

6. Műemléki területen műemléki épületdiagnosztika szakterületre vonatkozó számítási módszer 
a szakmai gyakorlat igazolására

A B

1. Tevékenység Pontszám

2.
1 db műemléki védelem alatt álló építmény épületdiagnosztikai – nedvesség- és 
sótartalom vizsgálati, anyagtani, statikai vagy faanyagvédelmi – szakvéleményének 
önálló elkészítése

5 pont

3.
1 db műemléki védelem alatt álló építmény épületdiagnosztikai – nedvesség- és 
sótartalom vizsgálati, anyagtani, statikai vagy faanyagvédelmi – szakvéleményének 
munkatársként való elkészítése

2 pont

4. tartószerkezet rekonstrukciós szakmérnöki képesítés 5 pont

5. műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés 5 pont

6.
tudományos fokozat megszerzése műemléki épületdiagnosztika tárgyú doktori 
értekezéssel

5 pont

7. Műemléki területen orgonahangszer-helyreállítási szakterületre vonatkozó számítási módszer 
a szakmai gyakorlat igazolására

A B

1. Tevékenység Pontszám

2.
műemlék épületben orgona elhelyezése, helyreállítása, átalakítása engedélyezése 
iránti kérelem mellékletét képező építéstörténeti tudományos dokumentáció 
önálló elkészítése

8 pont
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3.
műemlék épületben orgona elhelyezése, helyreállítása, átalakítása engedélyezése 
iránti kérelem mellékletét képező építéstörténeti tudományos dokumentáció 
elkészítésében való közreműködés munkatársként

5 pont

4. 50 db orgona inventarizációjának önálló elkészítése 4 pont

5. 50 db orgona inventarizációjának elkészítése munkatársként 3 pont

6.
műemlék alkotórészeként védett képző- vagy iparművészeti alkotásokon önállóan 
vagy vezetőként elvégzett restaurátori kutatási, restaurálási munka

8 pont

7.
műemlék alkotórészeként védett képző- vagy iparművészeti alkotásokon 
munkatársként elvégzett restaurátori kutatási és restaurálási munka

4 pont

8. műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés 5 pont

9. tudományos fokozat megszerzése orgonatörténeti tárgyú doktori értekezéssel 5 pont
”

A Kormány 324/2016. (X. 27.) Korm. rendelete
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló  
134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ép. r.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § Ha az  Nkt. 36.  § (1)  bekezdésben meghatározott nevelési-oktatási intézményben szolgálati viszony 
keretében pedagógus munkakörben foglalkoztatottnak a  szolgálati viszonya megszűnik és legalább nyolc év 
szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint ezt követően pedagógus munkakörre közalkalmazotti jogviszonyt vagy 
munkaviszonyt létesít, a pedagógust Pedagógus I. fokozatba kell besorolni és biztosítani kell számára – a Pedagógus 
II. fokozathoz előírt várakozási idő követelményének mellőzésével – a Pedagógus II. fokozatba lépéshez szükséges 
minősítési eljárásban való részvételt.”

2. §  Az Ép. r. 6. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a  gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell 
elfogadni)
„i) a honvédelemért, valamint a  rendvédelemért felelős miniszter által fenntartott nevelési-oktatási intézményben 
szolgálati viszony keretében pedagógus munkakörben”
(eltöltött időt.)

3. §  Az Ép. r. 39/K. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39/K. § (1) A Pedagógus I. fokozatba besorolt
a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörben,
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c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben
foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a  rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és 
az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, 
vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a  Kjt. alapján közalkalmazotti 
jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a  fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti 
kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ezt a rendelkezést kell 
alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, aki a  pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az  állami köznevelési közfeladat 
ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a  Klebelsberg Központról szóló 134/2016.  (VI.  10.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 324/2016. (X. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően sikertelen 
minősítési eljárásban vett részt, az  OH-hoz 2016. november 15-éig írásban benyújtott kérelemmel jelentkezhet 
rendkívüli minősítési eljárásban való részvételre. A  jelentkezési határidő jogvesztő. Az  OH a  portfólió feltöltésére 
szolgáló informatikai hozzáférést 2016. november 20-ától biztosítja, amelytől számított negyvenöt napon belül 
kell a  rendkívüli minősítési eljárásra határidőben jelentkezett pedagógusnak a  portfólióját feltölteni. A  portfólió 
feltöltésénél hiánypótlásra nincs lehetőség.
(3) A  portfóliót hiánytalanul feltöltő pedagógus számára az  OH a  rendkívüli minősítési eljáráshoz kapcsolódó óra, 
foglalkozás látogatást legkésőbb 2017. március 14-éig szervezi meg és sikeres minősítési eljárás esetén a pedagógus 
részére 2017. április 30-áig kiállítja a tanúsítványt.
(4) Sikeres minősítési eljárás alapján a  pedagógust 2017. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell besorolni 
Pedagógus II. fokozatba.
(5) Ha a  portfóliót hiánytalanul feltöltő pedagógus számára a  rendkívüli minősítési eljáráshoz kapcsolódó óra, 
foglalkozás látogatásra a  pedagógus önhibáján kívül eső okok miatt nem kerül sor a  (3)  bekezdésben foglalt 
határidőig, akkor az  OH a  minősítési eljárást 2017. június 15-éig megszervezi és sikeres minősítési eljárás esetén 
kiállítja a tanúsítványt.
(6) A sikeres minősítési eljárás alapján az OH
a) a 2017. április 30-áig tanúsítványt szerzett pedagógus munkáltatóját 2017. április 30-áig,
b) a 2017. június 15-éig tanúsítványt szerzett pedagógus munkáltatóját 2017. június 15-éig
értesíti.
(7) A  (2)  bekezdés alapján megszervezett rendkívüli minősítési eljárás nem minősül megismételt minősítési 
eljárásnak, az  abban résztvevő pedagógus számára nem jár díjfizetési kötelezettséggel, esetében nem kell 
alkalmazni a 12. § (2) bekezdésében foglaltakat.”

4. §  Az Ép. r.
a) 11/A. § (6) bekezdésében a „(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésben” szöveg,
b) 17/A. § (13) bekezdésében az „Az (1)–(12) bekezdés” szövegrész helyébe az „A 17. § és az (1)–(12) bekezdés” 

szöveg
lép.

2. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről,  
valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tankerületi központok 2016. november 30. napjával jönnek létre.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 325/2016. (X. 27.) Korm. rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 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. §  A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek, és a miniszternek a 12/A. § b) pontja alapján kiadott 
rendeletében meghatározott szervezetek számára a központi költségvetési forrásból finanszírozott, az ezen szervek 
és szervezetek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
– a  2/A.  mellékletben meghatározott kivételekkel – kizárólag a  központi szolgáltató nyújthatja, és e  szervek és 
szervezetek kötelesek e szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól igénybe venni.”

2. §  Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Az R. a 2. melléklet szerinti 2/A. melléklettel egészül ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 325/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervek

  1.  Miniszterelnökség
  2.  Miniszterelnöki Kabinetiroda
  3.  Belügyminisztérium
  4.  Emberi Erőforrások Minisztériuma
  5.  Földművelésügyi Minisztérium
  6.  Igazságügyi Minisztérium
  7.  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
  8.  Külgazdasági és Külügyminisztérium
  9.  Nemzetgazdasági Minisztérium
10.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.”
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2. melléklet a 325/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez
„2/A. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervekre vonatkozó szolgáltatási kivételek

 1.  A Miniszterelnökség
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete tekintetében nem köteles a  központi szolgáltatótól 
igénybe venni az 1. melléklet
a) A) alcím 1.  pont 1.2–1.6.  alpontjában és – a  helyi informatikai hálózat és ezzel kapcsolatos eszközök 

biztosítása kivételével – 1.7.  alpontjában, 1.8–1.11.  alpontjában, 2.  pont 2.1–2.11.  alpontjában, 3.  pont 
3.1–3.14. alpontjában, 4. pontjában,

b) B) alcím 1–3.  pontjában, – az  informatikai beszerzésekről való gondoskodás kivételével – 6.  pontjában, 
7–9.  pontjában, – az  ellátáshoz kapcsolódó IT eszközök garanciális javítása, javíttatása kivételével – 
11. pontjában és 12., továbbá 14–19. pontjában, valamint

c) C) alcím 2–3. pontjában
felsorolt szolgáltatásokat.

 2.  A Külgazdasági és Külügyminisztérium
a Külképviseletek tekintetében nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet
a) A) alcím 1.  pont 1.2–1.6.  alpontjában és – a  helyi informatikai hálózat és ezzel kapcsolatos eszközök 

biztosítása kivételével – 1.7.  alpontjában, 1.8–1.11.  alpontjában, 2.  pont 2.1–2.11.  alpontjában, 3.  pont 
3.1–3.14. alpontjában, 4. pontjában,

b) B) alcím 1–3.  pontjában, – az  informatikai beszerzésekről való gondoskodás kivételével – 6.  pontjában, 
7–9.  pontjában, – az  ellátáshoz kapcsolódó IT eszközök garanciális javítása, javíttatása kivételével – 
11. pontjában és 12., továbbá 14–19. pontjában, valamint

c) C) alcím 2–3. pontjában
felsorolt szolgáltatásokat.”

A Kormány 326/2016. (X. 27.) Korm. rendelete
az Alpiq Csepel Korlátolt felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének MVM Magyar Villamos Művek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
24/A.  §-a alapján az  Alpiq Csepel Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12. ép.; 
cégjegyzékszám: 01-09-701667) 100%-os mértékű társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.; cégjegyzékszám: 01-10-041828) 
általi megvásárlását – tekintettel a  Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott azon célkitűzésre, miszerint 
a  fogyasztók megfizethető energiaellátásának biztosítása az  állami szerepvállalás megerősítésével érhető el – 
közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 327/2016. (X. 27.) Korm. rendelete
a Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015. (IX. 8.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában, 
a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés r) és y)  pontjában, valamint a  tűz elleni 
védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházás és ingatlan esetében az  országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet, valamint a  hatályos településrendezési 
eszközöket azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  1.  § (1)  bekezdése szerinti épület vonatkozásában építési 
követelményként érvényesíteni kell a következőket:
a) a szintterületi mutató legfeljebb 7 m2/m2,
b) az  épület gerincmagassága nem haladhatja meg a  35,0 métert, amely tekintetében a  saroktornyot, kupolát, 
díszítőelemeket, tetőfelépítményeket, antennát, villámhárítót, kéményt és szellőzőt figyelmen kívül kell hagyni,
c) az építménymagasság nem haladhatja meg a 35 métert,
d) tetőtérben két építményszint építhető, valamint tetősíkban a nyílászárók két sorban elhelyezhetők.
(2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti műemlék épület tetőszerkezete csak abban az  esetben bontható, ha 
az  visszaépítésre kerül, azzal, hogy a  Budapest V. kerület, 24309 helyrajzi számú ingatlanon a  meglévő műemlék 
épülethez – a műemlék épületek „iker jellege” megőrzésével – illeszkednie kell, amely során a tetőzet eredeti díszeit, 
saroktornyait és hangsúlyképző elemeit vissza kell építeni.
(3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti épület épületszerkezeteinek vonatkozásában a  KK kockázati osztály besorolása 
az irányadó.”

2. §  Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendeletnek a  Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015.  
(IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 327/2016. (X. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 
4/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 165. szám 75681

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (4)  bekezdés k), l) és m)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1.  § (9)  bekezdése, valamint a  9.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi 
LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím és a  12–14.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § 
(6)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3–5. alcím és a  15–32.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § 
(6)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) Az R1. 1/A. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R1. 2/A. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R1. 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R1. 4. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (8) Az R1. 4. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (9) Az R1. 8. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 (10) Az R1. 10. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
 (11) Az R1. 17. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R1.
a) 1.  § (14)  bekezdésében az „(a 14. számú mellékletben meghatározott esetek, valamint a  (21)  bekezdésben 

foglalt esetek kivételével)” szövegrész helyébe az  „(a 14. számú mellékletben meghatározott esetek 
kivételével)” szöveg,

b) 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat
ba) „56602”, „57435”, „57442”, „57503” megjelölésű soraiban a  „terhesség” szövegrész helyébe 

a „várandósság” szöveg,
bb) „56720”, „56742”, valamint az  „57040” megjelölésű sort megelőző „57023” megjelölésű soraiban 

a „terhességi” szövegrész helyébe a „várandóssági” szöveg,
c) 9. számú melléklet IV.  pontjában foglalt táblázat „57065” megjelölésű sort megelőző „57023” megjelölésű 

sorában a „terhességi” szövegrész helyébe a „várandóssági” szöveg,
d) 14. számú melléklet I. E) rész E.2. pontjában a „terhességi” szövegrész helyébe a „várandóssági” szöveg
lép.
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3. §  Hatályát veszti az R1.
a) 7. § (6) bekezdése,
b) 12. § (1) bekezdés h) pontja,
c) 10/a. számú melléklete.

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

4. § (1) A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 19. melléklete helyébe 
a 12. melléklet lép.

 (2) Az R2. 29. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 40. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
módosítása

5. § (1) Az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, 
az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a  teljesítmények 
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a  továbbiakban: R3.) 1.  melléklete a  15.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R3. 2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R3. 2. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R3. 2. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R3. 3. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R3. 3. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R3. 4. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 
homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
módosítása

6. §  A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 
19. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az összevont kórházi eset meghatározásának fő szabályai:)
„e) az intenzív ellátás csak akkor nem vehető figyelembe a kiválasztásban, ha
ea) a fődiagnózis („3”) légzőrendszeri megbetegedés, de a többi osztályos ellátás fődiagnózisa nem légzőrendszeri 
megbetegedés, vagy
eb) a szeptikémiás csoporthoz tartozó a fődiagnózis, de a többi osztályon nem szeptikémiás a fődiagnózis;”

7. §  Az R4. 22. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A fődiagnózisként kódolható diagnózisok főcsoport szerinti listáját a 17. melléklet tartalmazza.”

8. § (1) Az R4. 2. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R4. 3. melléklete a 23. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R4. 4. melléklete a 24. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R4. 7. melléklete a 25. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R4. 11. melléklete a 26. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R4. 12. melléklete a 27. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R4. a 28. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
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5. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint 
finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

9. § (1) Az  Egészségbiztosítási Alapból a  959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott 
daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete a 29. melléklet 
szerint módosul.

 (2) Az R5. 2. melléklete a 30. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R5. 3. melléklete a 31. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R5. 4. melléklete a 32. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1)–(3) és (5)–(11) bekezdése, a 2–4. §, az 5. § (1), (3), (5) és (7) bekezdése, a 6–9. §, az 1–3. és 5–15. melléklet, 

a 17. melléklet, a 19. melléklet, valamint a 21–32. melléklet 2016. november 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. § (4) bekezdése, az 5. § (4) és (6) bekezdése, a 4. melléklet, a 18. melléklet és a 20. melléklet 2017. január 1-jén 

lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1–32. melléklet a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelethez*

* A rendelet mellékletei jelen Magyar Közlöny mellékleteként az MK_16_165_32EMMI_1_32_melleklet.pdf fájlnév alatt találhatók. A rendelet ezen 
részei jelen Magyar Közlöny 75684-től 76135-ig oldalait képezik.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 23/2016. (X. 27.) OGY határozata
országos népszavazásról*

Az Országgyűlés a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Kész Zoltán magánszemély szervező által benyújtott 
országos népszavazási kezdeményezést, és arról a következők szerint döntött:

Az Országgyűlés az  „Egyetért Ön azzal, hogy a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú 
mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy 
havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?” kérdésben az  országos 
népszavazást nem rendeli el.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Ikotity István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 24/2016. (X. 27.) OGY határozata
országos népszavazásról**

Az Országgyűlés a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Gőgös Zoltán magánszemély 
szervező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a következők szerint döntött:
Az Országgyűlés az  „Egyetért-e Ön azzal, hogy az  Országgyűlés alkosson törvényt az  állami tulajdonban álló 
termőföldek értékesítésének a tilalmáról?” kérdésben az országos népszavazást nem rendeli el.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Ikotity István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2016. október 25-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2016. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 25/2016. (X. 27.) OGY határozata
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében (”EUTM Mali”) történő további magyar katonai szerepvállalásról 
szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyűlés az  Európai Unió Mali Kiképző Műveletében (”EUTM Mali”) történő további magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámolót elfogadja.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Ikotity István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 26/2016. (X. 27.) OGY határozata
a „Földet a gazdáknak!” Programról**

 1. Az  Országgyűlés elismeri, hogy a  – közel 30 ezer magyar földművest és 290 ezer hektár állami földet érintő  – 
„Földet a  gazdáknak!” Programmal a  Magyar Állam lehetőséget biztosított a  magyar földművesek számára, hogy 
a korábban állami tulajdonban lévő, de nem az állam által művelt földeket tisztességes piaci áron megvásárolhassák. 
Az  Országgyűlés ezúton is kifejezi elismerését és jóváhagyását a „Földet a  gazdáknak!” Programmal kapcsolatban, 
méltatva annak eredményeit. A  felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében az  Országgyűlés 
kifejezi abbéli véleményét, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonban álló termőföldek 
árverési eljárásai lezárásra kerüljenek.

 2. Az Országgyűlés az államadósság csökkentésének kiemelt közérdekű jellege okán felkéri a Kormányt, hogy a „Földet 
a gazdáknak!” Programból származó értékesítési bevételek teljes összegét az államadósság csökkentésére fordítsa.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Ikotity István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2016. október 25-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2016. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 402/2016. (X. 27.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, továbbá a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

kivételes élethivatását a  legembertelenebb körülmények között is reményt adó derűvel megélő, a  sokféle 
megpróbáltatás ellenére is töretlen és lelkiekben egyre gazdagodó, páratlanul hosszú és példaadó életútja 
elismeréseként
dr. Olofsson Károly Placid bencés szerzetes, tanár részére a

 MAGYAR BECSÜLET REND
 kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. október 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. október 18.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05699-2/2016.

A köztársasági elnök 403/2016. (X. 27.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a köz ügyeiben való aktív, a  keresztények társadalmi szerepvállalását is erősítő munkája, Magyarország egyik 
legsokoldalúbb keresztény civilszervezete vezetőjeként húsz éven át a  határon innen és túl odaadóan végzett, 
a  magyarság erkölcsi és szellemi javát, illetve az  egyetemes emberi értékek képviseletét egyaránt szolgáló 
tevékenysége elismeréseként
dr. Osztie Zoltán, a  Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa, a  Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének országos elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata;
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az 1956-os szabadságharc forradalmárainak odaadó lelki gondozásával induló, majd hat évtizeden át rendkívüli 
elhivatottsággal megélt papi szolgálata, valamint a  budavári Mátyás-templom műemlékvédelmi és szakrális 
szempontból egyaránt kivételes rekonstrukciójának létrejötte érdekében végzett meghatározó tevékenysége 
elismeréseként
dr. Varjú Imre címzetes esperes, protonotárius kanonok, a pestszentlőrinci Ibolya utcai Szent József-kápolna lelkésze 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozata;

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején végzett, az  eseményekről való hiteles tájékoztatást szolgáló 
munkája elismeréseként
Pálházi Ernő József, az egykori Széchenyi Rádió Szeged volt munkatársa részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2016. október 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. október 18.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05700-2/2016.

A Kormány 1586/2016. (X. 27.) Korm. határozata
a Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről és 
a szükséges források biztosításáról

A Kormány a Zala Megyei Kormányhivatal hatékony működésének biztosítása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  Zala Megyei Kormányhivatal egyes szervezeti egységei a  Zalaegerszeg belterület 

3690  helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a  Zalaegerszeg, Munkácsy Mihály utca 2. szám alatt található 
ingatlanban (a továbbiakban: Ingatlan) kerüljenek elhelyezésre, az Ingatlannak a Zala Megyei Kormányhivatal céljára 
történő megfelelő kialakításával, korszerűsítésével és felújításával (a továbbiakban: Beruházás);

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével  – 
gondoskodjon a Beruházás során felmerülő költségek fedezetének biztosítása érdekében
a) a Beruházás megvalósításához 2016.  évben szükséges 40,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre 

állásáról a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címen,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal
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b) a Beruházás megvalósításához 2017.  évben szükséges 239,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre 
állásáról a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címen;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Beruházásra vonatkozóan vizsgálja meg a  fejlesztési keret 
tekintetében a  KEHOP-5.2.2. „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű projekt keretében 
a Beruházás megvalósításához szükséges 67,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre állását;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az  Ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadban, per-, teher- és igénymentesen, ingyenesen a  Magyar Állam tulajdonába, illetve ezt követően a  Zala 
Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésébe kerüljön;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az Ingatlan állami tulajdonba vétele tekintetében: 2017. január 31. 

az Ingatlan Zala Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésébe adása tekintetében: 2017. február 28.
 5. egyetért azzal, hogy a  Beruházással összefüggésben a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési 

szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1587/2016. (X. 27.) Korm. határozata
az Országos Sportegészségügyi Intézettel kapcsolatos további intézkedésekről

A Kormány az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása 
keretében
 1. felhívja az  emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével összefüggő 

feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztost, hogy gondoskodjon az  Országos Sportegészségügyi 
Intézet átmeneti elhelyezéséről a Budapest XI., Karolina út 27. szám alatti ingatlanban (Semmelweis Egyetem volt 
Ortopédiai Klinikája);

Felelős: emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével 
összefüggő feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztos

Határidő: 2017. június 30.
 2. felhívja az  emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével összefüggő 

feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztost, hogy vizsgálja meg az  1.  pont szerinti átmeneti elhelyezés 
forrásigényét, és erről készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével 
összefüggő feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztos

Határidő: 2016. november 30.
 3. felhívja az  emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével összefüggő 

feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztost, hogy az  Egészséges Budapest Programmal összhangban 
készítsen az Országos Sportegészségügyi Intézet végleges elhelyezéséről előterjesztést a Kormány részére akként, 
hogy az ezzel kapcsolatos forrásigényt olyan módon tervezze meg, hogy az 1. pont szerinti létesítmény az Országos 
Sportegészségügyi Intézetnek akár a végleges elhelyezésére is alkalmas lehessen;

Felelős: emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével 
összefüggő feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztos

Határidő: 2017. március 31.
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 4. felhívja az  emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével összefüggő 
feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztost, hogy készítsen előterjesztést a  modern sportkórházzal 
szembeni elvárások meghatározásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével 
összefüggő feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztos

Határidő: 2017. március 31.
 5. felhívja az  emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével összefüggő 

feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztost, hogy az  érintett szakmai szervezetek közreműködésével 
készítse el a sportegészségügyre vonatkozó hosszú távú koncepciót.

Felelős: az  emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével 
összefüggő feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztos

Határidő: 2017. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1588/2016. (X. 27.) Korm. határozata
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címét 
az 53. Balatonfüredi parkoló fejlesztés alcímmel egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az  egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását 
szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat 1.  melléklet 8.  pontja szerinti 
beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) megvalósítása érdekében 738,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, 
ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 8. Balatonfüredi parkoló fejlesztés jogcím terhére a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Balatonfüredi parkoló fejlesztés alcím 
javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. az Áht. 36.  § (4b)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a  nemzeti fejlesztési 
miniszter a  Beruházás megvalósítása érdekében a  központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Balatonfüredi parkoló fejlesztés alcím terhére a 2016–2017. évek 
tekintetében összesen legfeljebb 1944,0 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon azzal, hogy a  2017. évi 
költségvetési kiadási előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg a  1206,0 millió 
forintot;
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 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyenek javaslatot a  Beruházás 
2017.  évi megvalósításához a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe tervezett forrásnak 
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetbe történő átcsoportosítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. január 31.

 5. a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a) a Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a  23. Vasmegyer Község feladatainak 

támogatása cím létrehozását,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) 38,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 23. Vasmegyer Község feladatainak támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 6. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 5. pont b) alpontja szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat 
és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtson 38,0 millió forint támogatást 
Vasmegyer Község Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére ravatalozó építése céljából, 
valamint a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön 
az Önkormányzattal;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. november 15.

 7. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  6.  pont szerinti támogatási szerződés megkötését követően folyósítsa 
a támogatást az Önkormányzat számára;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a szerződéskötést követően azonnal

 8. visszavonja az  egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 
1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat 13. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1588/2016. (X. 27.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLIII Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
23 Vasmegyer Község feladatainak támogatása

K8 38,0
XVII.

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
K3 -38,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
53

K3 2,5
K8 735,5

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

1
1

358639 8
K8 -738,0

Millió 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

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

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

hatása
XVII.

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -38,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

53 738,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 776,0 776,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány
1 példány

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Balatonfüredi parkoló fejlesztés 

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Balatonfüredi parkoló fejlesztés 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Dologi kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Balatonfüredi parkoló fejlesztés

Dologi kiadások

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

Felhalmozási jellegű kiadások 
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Egyéb felhalmozási célú kiadások
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A Kormány 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, 
a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 19.  § 
(1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1.  §-ában meghatározott feladatoknak a  Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól 
– a  Belügyminisztériumhoz, a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz, 
Miniszterelnökséghez, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársasághoz, a  Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, valamint a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz – történő 
jogutódlására tekintettel, a feladatok ellátásának biztosítása érdekében elrendeli
 1. a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére, egyszeri jelleggel az 1. melléklet 

szerint:
a) 2323,0 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei 

kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára,
b) 1 584 574,3 ezer forint átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 

előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport javára,
c) 4441,2 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,  

1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára,
d) 13 729,6 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 

kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
jogcímcsoport javára,

e) 7535,1 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet,  
1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára,

f ) 49 682,0 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet,  
5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára,

g) 20 143,9 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó 
kiadások alcím, 2. Ingatlanok fenntartásával járó kiadások jogcímcsoport, 1. Üzemeltetés, fenntartás, 
karbantartás, javítás jogcím javára,

h) 11 000,0 ezer forint átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 4. A  vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
alcím, 3. A  tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. 
működésének támogatása jogcím javára.

 2. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím terhére, tartós jelleggel a  2.  melléklet 
szerint:
a) 1 139 957,8 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv2. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  

1. Miniszterelnökség cím javára,
b) 9292,1 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv2. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei 

kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára,
c) 17 764,6 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv2. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,  

1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára,
d) 45 816,4 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv2. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 

kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
jogcímcsoport javára,

e) 32 017,7 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv2. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet,  
1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára,
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f ) 186 051,4 ezer forint átcsoportosítását a  Kvtv2. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet,  
5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2016. évi átcsoportosítás tekintetében: azonnal
 a 2017. évi átcsoportosítás tekintetében: 2017. január 1-jét követően, azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozathoz

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K1 Személyi juttatások -34 827,8
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -9 518,3
K3 Dologi kiadások -33 364,8
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 358 348,6
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -257 369,6

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K1 Személyi juttatások 1 827,9
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 495,1

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

349617 66 Kormányablak program megvalósítása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 327 204,7
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 257 369,6

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 3 493,3
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 947,9

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 13 729,6

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 5 842,1
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 693,0

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 20 024,2
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 394,7
K3 Dologi kiadások 24 263,1

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

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

278412 1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás javítás
K5 Egyéb működési célú kiadások 20 143,9

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása

296391 1 Az MNV Zrt. működésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 11 000,0

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

251/2016 (VIII.24.) Korm. 
rendelet
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Ezer forintban, egy tizedessel
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -1 358 348,6
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -257 369,6

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

349617 66 Kormányablak program megvalósítása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 327 204,7
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 257 369,6

Ezer forintban, egy tizedessel
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség -77 710,9
015558 12  Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 2 323,0

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 4 441,2

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 13 729,6
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 7 535,1
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 49 682,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

                                     1 fő
3 fő

3 fő
4 fő

22 fő

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: 1 693 429,1 1 693 429,1
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

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

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

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Belügyminisztérium igazgatása

Belügyminisztérium Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások előirányzat (MNV Zrt).

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

 azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
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2. melléklet az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozathoz

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294213 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
K1 Személyi juttatások -1 000 400,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -160 700,0
K3 Dologi kiadások -236 500,0
K6 Beruházások -33 200,0
K7 Felújítások -100,0

294502 1 Miniszterelnökség
K1 Személyi juttatások 859 211,7
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 122 627,0
K3 Dologi kiadások 124 819,1
K6 Beruházások 33 200,0
K7 Felújítások 100,0

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K1 Személyi juttatások 7 311,7
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 980,4

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 13 973,1
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 791,5

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 45 816,4

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 25 245,7
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 772,0

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 80 096,7
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 578,8
K3 Dologi kiadások 84 375,9

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

251/2016 (VIII.24.) 
Korm. rendelet

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   b.) a következő év költségvetésébe beépülő

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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Ezer forintban, egy tizedessel
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294213 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -77 500,0

294502 1 Miniszterelnökség
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 500,0

XV Nemzetgazdasági Minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 69 000,0

Ezer forintban, egy tizedessel
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294213 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal -1 353 400,0
294502 1 Miniszterelnökség 1 131 457,8

015558 12  Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 9 292,1

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 17 764,6

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 45 816,4

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 32 017,7

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 117 051,4

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
                              96 fő

                                     1 fő
3 fő

3 fő
4 fő

22 fő

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: 2017. január 1-i hatállyal, azonnal 1 430 900,0 1 430 900,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   b.) a következő év költségvetésébe beépülő

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

1 példány

Miniszterelnökség

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Belügyminisztérium igazgatása

Belügyminisztérium Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
előirányzat (MNV Zrt).

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 1590/2016. (X. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vagyonkezelői jogának biztosításához szükséges egyes 
intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének 

koordinálásáért felelős kormánybiztos és a  földművelésügyi miniszter bevonásával gondoskodjon arról, 
hogy a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vagyonkezelésébe kerülő 
földrészleteken 2016. december 31-én megszűnő haszonbérleti szerződések jogosultjainak a Nemzeti Ménesbirtok 
és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény 13. § (8) bekezdés a) pontja szerinti kártalanítást megfizesse;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos és 

a földművelésügyi miniszter bevonásával
Határidő: 2016. december 31.

 2. az 1.  pont szerinti kártalanítás végrehajtása céljából az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § 
(6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 929,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére, a  XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A  Nemzeti 
Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 3. A  vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 4. Állami tulajdonú 
ingatlanvagyon jogi rendezése jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2016. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1590/2016. (X. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

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

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

hatása
XLIV A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások  

2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

303557 4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 929,3
 

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -929,3

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

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

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

hatása
 

 
 

 

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

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

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

hatása

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 929,3 929,3
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1591/2016. (X. 27.) Korm. határozata
a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához 
szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 1. A „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges 
források biztosításáról szóló 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 1–3.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ennek érdekében a Kormány)
„1. a  „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának (a  továbbiakban: 
alprogram) helyszínéül – figyelembe véve a  térségben jelenleg zajló piaci alapú hírközlési hálózatfejlesztéseket, 
fejlesztési igényeket, és fejlődési lehetőségeket – Nyíregyháza várost és a Nyíregyházi járást, továbbá a Nyíregyháza 
vonzáskörzetében található Baktalórántházai, Ibrányi, Kemecsei, Kisvárdai, Nagykállói, Tiszavasvári járásokat jelöli ki;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: 
KIFÜ) útján gondoskodjon az alprogram 1. pontban kijelölt területen történő lebonyolításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az alprogram keretében a KIFÜ útján
a) gondoskodjon az  1.  pontban kijelölt területen élők részére informatikai eszközök rászorultságon alapuló 
pályázati úton történő biztosításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. május 31.
b) valósítson meg Nyíregyháza városban a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014. 
(XI. 6.) Korm. határozat 7.  pont a)  alpontja szerinti intelligens városi szolgáltatások elterjesztéséhez kapcsolódó 
koncepció megalapozására alkalmas intelligens városi szolgáltatási modellprogramot;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. december 31.
c) az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben valósítson meg idősügyi modellprogramot Nagyhalász 
és Jászapáti városokban;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
    emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. május 31.”

 2. A Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ennek érdekében a Kormány)
„5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszterrel közösen jelölje ki 
az 1. pontban kijelölt területen azokat a hátrányos helyzetű tanulókat is oktató köznevelési intézményeket, amelyek 
a  modellértékű nevelési program alapfeltételeinek biztosítása érdekében eszköztámogatásban részesülhetnek, 
továbbá felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  KIFÜ útján ezen intézmények körében 
az eszköztámogatás megvalósításáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 
    nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az intézmények kijelölésére: 2017. február 28. 
     az eszközellátás biztosítására: 2017. május 31.”

 3. A Korm. határozat 8. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ennek érdekében a Kormány
8. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  elektronikus közigazgatás országos elterjesztésének kísérleti megalapozása 
érdekében)
„a) a  Közép-magyarországi régiót követően elsőként Nyíregyházán gondoskodjon az  EKOP-2.1.25 azonosító 
jelű „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projektben megvalósuló önkormányzati 
alkalmazásszolgáltató központ igénybevételi lehetőségének megteremtéséről;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. december 31.”
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 4. A Korm. határozat 8. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Ennek érdekében a Kormány
8. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  elektronikus közigazgatás országos elterjesztésének kísérleti megalapozása 
érdekében)
„d) üzemeltesse az  1.  pontban kijelölt területen a  mobil eszközökkel igénybe vehető e-közigazgatási 
alkalmazásokat;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. november 1.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1592/2016. (X. 27.) Korm. határozata
az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának helyszínéről

A Kormány az Egészséges Budapest Program végrehajtása keretében
 1. egyetért azzal, hogy a Dél-budai Centrum Budapest XI. kerület, Dobogó nevű városrészben jöjjön létre;
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg a  Dél-budai 

Centrum Budapest XI. kerület, Dobogó nevű városrészben (a Budapest 952/2, 952/3, 952/4, 952/12, 952/13, 
952/14, 952/15 és 966 helyrajzi számú ingatlanokra kiterjedően) történő létrehozásának feltételrendszerét, különös 
figyelemmel a beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok egységes tulajdoni helyzetének biztosítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. november 30.

 3. egyetért azzal, hogy a  Dél-budai Centrum megközelíthetősége érdekében kettő darab autópálya-lehajtó kerüljön 
megépítésre;

 4. felkéri Noll Tamás Ybl-díjas építészt a Dél-budai Centrum tervkoncepciójának elkészítésére annak érdekében, hogy 
a  Dél-budai Centrum mind egészségügyi, mind építészeti értelemben is jelentős beruházás legyen, és felhívja 
az emberi erőforrások miniszterét az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 112/2016. (X. 27.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek 
felmentéséről és kinevezéséről

 1. A  kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm.  határozat 3.  pont a)  alpontja szerinti jogkörömben eljárva a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése 
alapján

Magyar Leventét

 1) a Magyar–Libanoni Gazdasági Vegyes Bizottság,
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Dr. Mikola Istvánt

 2) a Magyar–Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 3) a Magyar–Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 4) a Magyar–Szír Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 5) a Magyar–Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,

Dr. Szabó Lászlót

 6) a Magyar–Argentin Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 7) a Magyar–Dél-Afrikai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 8) a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 9) a Magyar–Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság,
10) a Magyar–Kubai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
11) a Magyar–Kuvaiti Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
12) a Magyar–Türkmén Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem, egyidejűleg

Dr. Mikola Istvánt

13) a Magyar–Argentin Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
14) a Magyar–Dél-Afrikai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
15) a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
16) a Magyar–Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság,
17) a Magyar–Kubai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
18) a Magyar–Kuvaiti Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
19) a Magyar–Libanoni Gazdasági Vegyes Bizottság,
20) a Magyar–Türkmén Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,

Dr. Szabó Lászlót

21) a Magyar–Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
22) a Magyar–Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
23) a Magyar–Szír Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
24) a Magyar–Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnökévé nevezem ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 113/2016. (X. 27.) ME határozata
az Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, 
másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt Jegyzőkönyv szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Ecuador csatlakozásának 

figyelembevétele céljából az  egyrészről az  Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 
kereskedelmi megállapodáshoz csatolt Jegyzőkönyv (a  továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 165. szám 76155

 2. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Jegyzőkönyv szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló törvény tervezetét a  Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjesszék 
a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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