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III. Kormányrendeletek

A Kormány 457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340.  § 18.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyi állomány kártalanításának esetköre

1. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény (a  továbbiakban: Hszt.) 255/A.  §-a alapján a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv kártalanítást nyújt 
a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv személyi állománya azon tagja számára, aki esetében a következő feltételek 
együttesen teljesülnek:
a) 2015. március 5-én a Honvéd Egészségpénztár tagja volt,
b) az  a)  pontban megjelölt napon a  Honvéd Egészségpénztárnál vezetett tagi egyéni számlája egyenlegének 

terhére hitelezési veszteség került követelésként elhatárolásra, majd azt 2015. december 31-én a  pénztár 
a követelés értékvesztéseként elszámolta, feltéve, hogy a követelése más módon nem térült meg, valamint

c) az  a)  pontban megjelölt napon és e  rendelet hatálybalépésének napján a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jogviszonya az  a)  pontban megjelölt napot követően, de 
e rendelet hatálybalépése előtt szűnt meg (a továbbiakban együtt: jogosult).

 (2) A jogosultat az (1) bekezdés alapján megillető kártalanítás összege megegyezik a hitelezési veszteségként elhatárolt 
és értékvesztésként elszámolt, más módon meg nem térült követeléssel.

2. § (1) A  kártalanítási igény benyújtásával egyidejűleg a  jogosult vállalja, hogy a  kártalanítás megállapítása esetén teljes 
követelését, a követelés biztosítékait, valamint a követeléshez kapcsolódó igényeket a kártalanítás megfizetésével 
egyidejűleg a kifizetést teljesítő rendvédelmi feladatokat ellátó szerv javára engedményezi.

 (2) A fennálló kártalanítási igény nem ruházható át.

2. A kártalanítással kapcsolatos feladatok

3. § (1) A  kártalanítás megállapítására a  Hszt. 2.  § 19.  pontja szerinti országos parancsnok vagy – a  terrorizmust elhárító 
szerv, valamint a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv személyi állománya esetében – 
a Hszt. 2. § 18. pontja szerinti országos főigazgató (a  továbbiakban együtt: a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv 
vezetője) jogosult.

 (2) Ha a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv személyi állományának tagját munkáltatói intézkedés alapján más 
munkáltatónál foglalkoztatják,
a) ha a más munkáltató rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, akkor annak vezetője,
b) ha a  más munkáltató nem rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, akkor az  eredeti rendvédelmi feladatokat 

ellátó szerv vezetője
jogosult a kártalanítás megállapítására.

 (3) Azon jogosult, aki vonatkozásában az 1. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállnak, azonban a kérelem benyújtása 
időpontjában már nem áll fenn foglalkoztatási jogviszonya a rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel, a kártalanítás 
megállapítására a jogosultat utoljára foglalkoztató rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője jogosult.

4. § (1) A kártalanítás megállapítása a jogosult írásbeli kérelmére történik. A kérelmet a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv 
vezetőjének címezve kell benyújtani.

 (2) A  kérelem benyújtására 2017. február 1. és 2017. június 30. között van lehetőség. E  határidő elmulasztása esetén 
igazolásnak – az  igazolási kérelem és a  kártalanítás megállapítására irányuló kérelem egyidejű benyújtásával – 
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legkésőbb 2017. október 31-ig van helye, a kérelem benyújtását megakadályozó körülmény elhárultától számított 
8 napon belül, ha a jogosult a kártalanítás megállapítására irányuló kérelmet önhibáján kívül nem tudta benyújtani. 
Az  igazolási kérelemben a  jogosultnak meg kell jelölni azon körülményeket, amelyek a  kérelem benyújtását 
akadályozták. Az igazolási kérelemről a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője a kártalanítás megállapítására 
irányuló kérelemmel együtt dönt. Az igazolási kérelmet elbíráló határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 (3) A kérelem benyújtásakor a kérelemhez csatolni kell
a) a  Honvéd Egészségpénztár vagy a  jogutódja által a  követelés összegéről vagy a  2015. évre vonatkozóan 

értékvesztésként elszámolt összegről kiállított igazolást, vagy ezen összegeket igazoló számlakivonatot,
b) a  jogosult teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy az  1.  § 

(1) bekezdésében jelzett követelése más módon nem térült meg,
c) a  jogosult teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy 

kártalanítása esetén teljes követelését, a  követelés biztosítékait, valamint a  követeléshez kapcsolódó 
igényeket a kifizetést teljesítő rendvédelmi feladatokat ellátó szerv javára engedményezi, valamint

d) a meghatalmazást, ha a kérelmet a jogosult képviseletében eljáró meghatalmazott nyújtja be.
 (4) A (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti nyilatkozat a kérelem részeként is megtehető, ebben az esetben a kérelmet 

teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni.
 (5) A  kérelemben vagy a  kérelemhez csatolt nyilatkozatban a  jogosult írásban nyilatkozik a  hozzájárulásáról ahhoz, 

hogy
a) a  kártalanítási kérelem elbírálása során eljáró személyek a  kérelem elbírálásához szükséges mértékben 

a személyes adatait megismerjék, és
b) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője által kijelölt szervezeti elem (a  továbbiakban: kijelölt 

szervezeti elem) a kérelemben szereplő adatok helyességét harmadik személyeknél ellenőrizze.
 (6) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője a  kérelem benyújtására formanyomtatványt rendszeresíthet, 

amelyet a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv honlapján és intranetes hálózatán közzétesz. Formanyomtatvány 
rendszeresítése esetén a kérelem csak formanyomtatványon nyújtható be.

5. § (1) A  kijelölt szervezeti elem ellenőrzi a  kérelemben megjelölt adatok helyességét és a  mellékletek megfelelőségét, 
ennek során vizsgálja, hogy
a) a követelés e kormányrendelet hatálya alá tartozik-e,
b) a kérelem benyújtója e kormányrendelet alapján kártalanításra jogosult-e,
c) a követelést a Honvéd Egészségpénztár vagy jogutódja által kiállított okirat alátámasztja-e, valamint
d) megtörtént-e a 4. § (3) bekezdés b) és c) pontja, illetve a 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattétel.

 (2) Ha a kérelem vagy melléklete hiányos, pontatlan vagy a követelés igazolására nyilvánvalóan nem alkalmas, a kijelölt 
szervezeti elem vezetője a  jogosultat hiánypótlásra hívja fel és a  hiánypótlás teljesítésére 15 napos határidőt tűz. 
Hiánypótlási felhívás kiadásának egy alkalommal van helye. Ha a  jogosult a  hiánypótlási felhívásnak határidőben 
nem tesz eleget, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője a  rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el 
a kérelmet.

 (3) A  kijelölt szervezeti elem vezetője a  kérelmet és a  mellékleteit a  beérkezéstől számított 30 napon belül döntésre 
előkészíti és felterjeszti a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetőjéhez. Ezen határidőbe a  hiánypótlás 
időtartama nem számít bele.

6. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője az  iratok 5.  § (3)  bekezdése szerinti felterjesztésétől számított  
10 napon belül dönt a kártalanítás megállapításának kérdésében, ennek keretében
a) a kérelemnek helyt ad,
b) a kérelemnek részben ad helyt, vagy
c) a kérelmet elutasítja.

 (2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője a kérelemnek helyt ad és a kártalanítást megállapítja, ha a kérelem 
megfelel az  5.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételeknek. A  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője 
a  kérelemnek – az  eljárás során igazolt összeg mértékéig – részben ad helyt, ha a  kérelem elbírálására irányuló 
eljárás során igazolt összeg eltér a  kérelemben kártalanítási igényként megjelölt összegtől. A  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szerv vezetője a kérelmet elutasítja, ha az nem felel meg az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek.
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7. §  A kártalanítási igényt elutasító vagy annak csak részben helyt adó határozattal szemben jogorvoslatnak a jogosult 
foglalkoztatási jogviszonyára vagy utolsó foglalkoztatási jogviszonyára – azok esetében, akiket munkáltatói 
intézkedés alapján más munkáltatónál foglalkoztatnak, az eredeti rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel fennálló 
foglalkoztatási jogviszonyára – vonatkozó szabályok szerint a  munkáltatói intézkedéssel szembeni jogorvoslat 
szabályainak alkalmazásával van helye, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

8. § (1) A kártalanítás a követelés pénznemében kerül megállapításra és kifizetésre.
 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv a  kártalanítás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 15 napon belül átutalással teljesíti a kártalanítás megfizetését.

3. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

10. §  A 4.  § (6)  bekezdése szerinti formanyomtatvány rendszeresítése esetén a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv 
vezetője intézkedik, hogy a rendszeresített formanyomtatvány ott meghatározott közzétételére 2017. január 31-ig 
sor kerüljön. Ezt követően formanyomtatvány rendszeresítésének nincs helye.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
az energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 16. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-ának (1) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 3., 21. és 27. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 12., 18. és 19. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 14. és 41. pontjában,
a 31. § (4) és (5) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a  következőket 
rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 9.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bányavállalkozó, valamint a  Bt. 3.  § (1a)  bekezdésében meghatározott személy köteles az  ásványvagyon 
adataiban bekövetkezett változást a  tárgyévet követő év február 28-ig a  bányafelügyeletnek bejelenteni. 
A bejelentést az MBFH elnöke által kiadott adatlapokon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 216. szám 83753

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3/B.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„3/B. § A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a cseppfolyós propán-, 
butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának engedélyezése tekintetében 
műszaki biztonsági hatóságként a Hivatalt jelöli ki.”

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 2c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2c. kiindulási pont: a  meglévő közcélú hálózat azon pontja, amelytől a  csatlakozást igénylő kijelölt leágazási 
pontjáig új közcélú villamos hálózatot kell kiépíteni;”

5. §  A Vet. Vhr. Ügyfélszolgálat alcíme a következő 23/C. §-sal egészül ki:
„23/C.  § A  VET. 47.  §-a alapján ügyfélszolgálat működtetésére nem kötelezett engedélyesre az  ügyfélszolgálaton 
történő tájékoztatási kötelezettségekkel összefüggő rendelkezések nem alkalmazandók.”

6. §  A Vet. Vhr. a következő 24/C. §-sal egészül ki:
„24/C. § A VET. 47. § (7a) bekezdése és a VET. 47/A. § (2) bekezdése szerinti, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal 
járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó tértivevényes levélnek vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon 
történő értesítésnek tartalmaznia kell a  felhasználó azonosító számát, a  felhasználó nevét, a  felhasználó címét, 
a  felhasználási hely címét, a  lejárt tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a  lejárt esedékességű 
tartozás összegét.”

7. §  A Vet. Vhr. 46. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az  Üzemi és a  Kereskedelmi Szabályzatot az  átviteli rendszerirányító, a  villamosenergia-elosztói szabályzatot 
az  elosztók 5 évre visszamenőleg, továbbá a  mindenkor hatályos változatot – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveggel, az  érvényességi időszakok megjelölésével – a  Hivatal jóváhagyó határozataival együtt, közvetlenül 
elérhető, tárolható, nyomtatható és kereshető formában teszik közzé saját honlapjukon. Az  elosztók kötelesek 
a  Hivatal által jóváhagyott villamosenergia-elosztói szabályzatot ügyfélszolgálataikon a  felhasználók részére 
hozzáférhetővé tenni. A jóváhagyott szabályzatot az engedélyes elektronikus formában a Hivatalnak megküldi, ezt 
követően a szabályzatot a Hivatal is közzéteszi honlapján.”

8. §  A Vet. Vhr. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzletszabályzat tervezetének a VET. 72. § (3) bekezdése szerinti egyeztetése során az engedélyes – az átviteli 
rendszerirányító kivételével – a  tervezetet az  érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel közvetlenül 
egyezteti, és a beérkezett észrevételekkel együtt nyújtja be a Hivatal részére jóváhagyásra.”

9. §  A Vet. Vhr. 51. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  engedélyes az  üzletszabályzatát legalább félévente felülvizsgálja. Az  üzletszabályzat felülvizsgálatának ki 
kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési 
gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Ha az engedélyes a felülvizsgálat során megállapítja, 
hogy a  változás a  jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát érinti, a  módosítást átvezeti, és a  változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt üzletszabályzat tervezetét haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra.”
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10. §  A Vet. Vhr. 81/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„81/A.  § (1) Az  elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a  27. számú 
mellékletben előírtakat.
(2) A  Hivatal a  kérelem elbírálása során vizsgálja a  töltőállomás szabványoknak való megfelelését, valamint 
– figyelembe véve a földrajzi elhelyezkedését és a már telepített töltőállomásokat – a hálózatfejlesztésre gyakorolt 
esetleges hosszú távú hatásait.
(3) A töltőállomás-üzemeltető az engedélye alapján jogosult töltőállomás létesítésére.
(4) Az engedélyes a töltőberendezés üzembe helyezéséről 30 napon belül a Vhr. 27. számú melléklet 1. pontjában 
meghatározott adatok megadásával tájékoztatja a Hivatalt.
(5) Ha az engedélyes a tevékenység gyakorlásával felhagy, köteles azt a Hivatal részére haladéktalanul bejelenteni és 
az engedélye visszavonását kérelmezni.
(6) A 27. számú melléklet szerint benyújtandó adatokat elektronikusan, szerkeszthető módon, táblázatos formában 
is meg kell küldeni a Hivatal részére.”

11. § (1) A Vet. Vhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) A Vet. Vhr. 27. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. §  Hatályát veszti a Vet. Vhr.
a) 30. § c) pontjában az „a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban vagy” szövegrész,
b) 81/A. § (6) bekezdése.

5. 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

13. §  Hatályát veszti 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. § (2) bekezdés r) pontja.

6. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Az ásványi nyersanyagok és a  geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az  értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és 
a § a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  bányajáradék önbevallás MBFH-nak történő megküldésével egyidejűleg a  bányajáradékot is meg kell 
fizetni. Késedelmes befizetés esetén az MBFH a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel.
(1b) A késedelmi kamat a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az adott 
naptári félév teljes idejére.”

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Get. Vhr.) a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § A GET. 28/A. § (3) bekezdése és a GET. 29. § (3a) bekezdése szerinti, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal 
járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó tértivevényes levélnek vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon 
történő értesítésnek tartalmaznia kell a  felhasználó azonosító számát, a  felhasználó nevét, a  felhasználó címét, 
a  felhasználási hely címét, a  lejárt tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a  lejárt esedékességű 
tartozás összegét.”
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16. §  A Get. Vhr. Ügyfélszolgálat alcíme a következő 53/B. §-sal egészül ki:
„53/B.  § A  GET. 63.  §-a alapján ügyfélszolgálat működtetésére nem kötelezett engedélyesre az  ügyfélszolgálaton 
történő tájékoztatási kötelezettségekkel összefüggő rendelkezések nem alkalmazandók.”

17. §  A Get. Vhr. 86. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  rendszerüzemeltető felé a  rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell 
nyújtania
a) teljesítménydíjas felhasználás vonatkozásában a lekötés alapján számított forgalmi díj összegére, valamint
aa) éves kapacitáslekötés esetén legalább az éves kapacitásdíj 1/12-ed részére,
ab) negyedéves kapacitáslekötés esetén legalább a negyedéves kapacitásdíj 1/3-ad részére,
ac) havi, napi és napon belüli kapacitáslekötés esetén legalább a kapacitásdíj teljes összegére,
b) a rendszerüzemeltetővel szerződött alapdíjas felhasználók vonatkozásában az  éves alapdíj 1/12-ed részére és 
a felhasználók megelőző gázéves legnagyobb havi fogyasztása után fizetett forgalmi díjra
a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.
(4) A  rendszerüzemeltető, illetve a  rendszerhasználó köteles a  szerződéses biztosíték összegének módosítását 
gázév közben is elfogadni, ha a szerződés módosítására kereskedőváltás miatt kerül sor, és az havi szinten átlagosan 
a rendszerhasználati díjfizetés legalább 10%-os mértékű változásával jár.”

18. §  A Get. Vhr. 89. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az allokálási feladatokat az ÜKSZ-ben meghatározott szabályoknak megfelelően kell elvégezni.
(4) A  kapacitáslekötési, nominálási, újranominálási és allokálási feladatokhoz szükséges adatokat az  ÜKSZ-ben 
meghatározott eljárásrend szerint, elektronikus módon kell a  kapcsolódó rendszerüzemeltetők, valamint 
a rendszerhasználók részére eljuttatni.”

19. §  A Get. Vhr. Mérés, elszámolás alcíme a következő 115/G. §-sal egészül ki:
„115/G.  § (1) A  felhasználó kezdeményezheti a  gázmérő cseréjét a  gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és 
teljesítményű gázmérőre, ha
a) a felhasználónál üzemelő gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összege 115 m3/h-nál kisebb és 
a felszerelt gázmérő névleges teljesítménye 100 m3/h-nál nagyobb, vagy
b) a felhasználó gázmérőjének névleges teljesítménye a  beépített gázüzemi berendezések névleges 
teljesítményeinek összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést a  szolgáltató a  rendelkezésére álló műszaki adatok 
figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves 
gázfelhasználás) köteles az elosztóval 30 napon belül felülvizsgáltatni.
(3) A  felülvizsgálat lezárását követően a  szolgáltató a  bejelentés időpontjától köteles a  fogyasztást a  műszakilag 
indokolt gázmérő teljesítményének megfelelő díjjal elszámolni. Ha az  elosztó a  felülvizsgálat alapján kicseréli 
a  gázmérőt, az  új gázmérő beszerzésének költsége a  gázmérő tulajdonosát terheli. A  mérőcserével kapcsolatos 
gázmérőkötés kialakításának költsége a  felhasználót terheli, kivéve ha az  elosztó az  indokolt gázmérőcserét 
3 hónapon belül nem hajtja végre.”

20. §  A Get. Vhr. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  üzletszabályzat tervezetének a  Get. 113.  § (2)  bekezdése szerinti egyeztetése során az  engedélyes 
a  tervezetet az  érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel, továbbá a  rendszerüzemeltetői 
üzletszabályzat tervezetét a  földgázkereskedők érdekképviseleteivel közvetlenül egyezteti és a  beérkezett 
észrevételekkel együtt nyújtja be a Hivatal részére jóváhagyásra.”

21. §  A Get. Vhr. „Pénzügyi biztosíték” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Engedély módosítása és engedély hivatalból való visszavonása
131. § (1) Az engedélyes köteles az engedélyében is feltüntetett, cégnyilvántartásban szereplő adatainak változását 
azok cégjegyzékbe történt bejegyzését követő 8 munkanapon belül a Hivatalnak írásban jelezni. A Hivatal a változás 
átvezetéséről szóló cégbírósági határozat alapján az engedélyes működési engedélyét hivatalból módosítja.
(2) A  korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes egyszerűsített eljárás keretében kérelmezheti engedélye 
módosítását a  GET. 28.  §-ában szabályozott földgáz-kereskedelmi engedélyre, mely esetben a  kérelemhez 
mellékelnie kell az  5. számú melléklet VI. Fejezetében meghatározott a  Hivatalhoz még be nem nyújtott 
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dokumentumokat és nyilatkozatát arról, hogy a  korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély végzéséhez szükséges 
feltételekkel továbbra is rendelkezik, azokban az engedélye megszerzését vagy módosítását követően változás nem 
történt.
(3) A  Hivatal a  (2)  bekezdés szerinti esetben a  korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt a  földgáz-kereskedelmi 
engedély kiadásával egyidejűleg hivatalból visszavonja.
(4) A  földgáz-kereskedelmi engedélyes egyszerűsített eljárás keretében kérelmezheti működési engedélye 
módosítását korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyre, mely esetben mellékeli nyilatkozatát arról, hogy 
a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély végzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.
(5) A  Hivatal a  (4)  bekezdés szerinti esetben a  földgáz-kereskedelmi engedélyhez kötődő, jóváhagyott 
üzletszabályzatot és a  földgáz-kereskedelmi engedélyt a  korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély kiadásával 
egyidejűleg hivatalból visszavonja.”

22. § (1) A Get. Vhr. 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (2) A Get. Vhr. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (3) A Get. Vhr. 12. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (4) A Get. Vhr. 15. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

23. §  A Get. Vhr.
a) 89.  § (1)  bekezdésében a  „rendszerüzemeltetők” szövegrész helyébe a  „szállítási rendszerüzemeltető és 

földgáztárolói engedélyes” szöveg,
b) 89.  § (2)  bekezdésében a  „rendszerüzemeltetők” szövegrész helyébe a  „szállítási rendszerüzemeltető és 

földgáztárolói engedélyes” szöveg,
c) 90. § (3) bekezdésében az „a szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában 

rögzített szabványosított” szövegrész helyébe az „az ÜKSZ-ben rögzített” szöveg,
d) 121. § (1) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe a „legalább félévente” szöveg,
e) 2. számú melléklet 8.5.  pontjában a „külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben” 

szövegrész helyébe a „Hivatal elosztói külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló határozatában” 
szöveg,

f ) 5. számú melléklet VI/A. Fejezet 5. pontjában a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „c) és d) pontjában” szöveg
lép.

24. §  Hatályát veszti a Get. Vhr.
a) „Központi adatgyűjtés és feldolgozás” alcíme,
b) 56. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban vagy” szövegrész,
c) 144/C. § (1) bekezdés c) pontjában az „a rendszerhasználók nominálási adatai,” szövegrész,
d) 161. §-a,
e) 4/A. számú melléklete,
f ) 5. számú melléklet XI. Fejezete.

8. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó építmények tekintetében az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
kormányrendeletben előírt elektronikus építési naplót a 2016. október 1-jét követően megkezdett bányafelügyeleti 
építési engedélyezési eljáráshoz kötött kivitelezések esetében kell alkalmazni.”

26. §  Az R1. III. Fejezete a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A.  § A  bányafelügyelet a  3.  melléklet 1.6.  pontjában meghatározott építmény nyilvántartásba vételéről szóló 
döntéséről tájékoztatja a környezetvédelmi és a vízvédelmi hatóságot.”
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27. §  Az R1. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

9. A földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése 
esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó 
eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a  földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén 
a  felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 
296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kiegyensúlyozási szolgáltatást nyújtó szállítási rendszerüzemeltető a  gáznapi allokálást követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül közli a  Hivatallal, ha a  földgázkereskedő által a  földgázszállítási 
rendszerből vételezett földgáz mennyisége az adott gáznapon több mint
a) 20%-kal vagy
b) 75%-kal
meghaladta a  földgázkereskedő által a  gáznapon a  földgázszállítási rendszerbe betáplált földgáz mennyiségét, 
amelybe beleértendő a  földgázkereskedő által az  adott gáznapra a  rendszeregyensúlyért felelős szállítási 
rendszerüzemeltető által kötelezően használt, a  kiegyensúlyozó földgáz beszerzésére szolgáló platformokon 
az  adott gáznapot megelőző gáznapon vagy az  adott gáznapon belül értékesítésre felajánlott földgáz 
mennyisége is.”

29. §  Az R2. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  Hivatal megállapítja, hogy a  földgázkereskedő által a  földgázszállító rendszerből vételezett földgáz 
mennyisége
a) a bejelentést megelőző egy éven belül legalább 4 egymást követő gáznapon a 6. § (4) bekezdés a) pontjában,
b) a bejelentést megelőző egy éven belül legalább egy gáznapon a 6. § (4) bekezdés b) pontjában vagy
c) az adott gázhónapban legalább 5 gáznapon a 6. § (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott mértéket meghaladta, a  Hivatal haladéktalanul, de legkésőbb a  bejelentést követő munkanap 
24 óráig kötelezi a földgázkereskedőt arra, hogy állítsa vissza a következő gáznapra a vele szerződött felhasználók 
földgázigényei és a  fizikailag rendelkezésre álló forrásai között lévő kereskedelmi egyensúlyt, és igazolja a  Hivatal 
részére, hogy rendelkezik a  vele szerződött felhasználók ellátásához szükséges földgázforrásokkal és az  azok 
beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal, valamint tájékoztatja a  földgázkereskedőt, hogy engedélyét 
a 10. § (1) bekezdése szerint felfüggesztheti.”

30. §  Hatályát veszti az R2. 10. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja.

10. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésekben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. § és 15. § 2017. április 1-jén lép hatályba.
 (3) A 12. § b) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (4) Hatályát veszti a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet.
 (5) Hatályát veszti a  villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről szóló 64/2013. (X. 30.) 

NFM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
3. melléklet 18. pontja a következő 18.9. alponttal egészül ki:
„18.9. A  távhőszolgáltató a  Tszt. 51.  § (3)  bekezdés a)  pont szerinti tartozásról és a  felfüggesztés lehetőségéről 
legalább kétszer írásban, a  második alkalommal az  átvétel igazolására alkalmas módon értesíti a  felhasználót 
vagy a  díjfizetőt. Az  értesítésnek tartalmaznia kell a  felhasználó vagy díjfizető azonosító számát, nevét, címét, 
a felhasználási hely címét, a lejárt idejű tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt idejű tartozás 
összegét.”

2. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 2.8. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:)
„c) a  kiindulási pont és a  csatlakozási pont megjelölését, amelyen a  hálózati engedélyes a  rendelkezésre álló 
teljesítményt a közcélú hálózatból történő vételezés és abba való betáplálás céljából biztosítja;”

 2. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 2.8. pont f ) és g) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:)
„f ) a  hálózatra csatlakozás és bekapcsolás műszaki feltételeit, elkülönítve a  csatlakozó berendezés létesítésére 
vonatkozó adatokat a közcélú hálózat egyéb érintett részeinek adataitól;
g) a csatlakozási díjak elemeit, az egyes díjelemeknek megfelelően fizetendő összegeket és ezek számítási módját, 
a pénzügyi teljesítés módját és határidejét;”

 3. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 3. alcíme a következő 3.6–3.9. ponttal egészül ki:
„3.6. A  csatlakozási pontot és a  kiindulási pontot a  hálózati engedélyes jelöli ki az  igénybejelentő érdekeinek 
figyelembevételével úgy, hogy a  kijelölés az  igénybejelentőnél és a  hálózati engedélyesnél összességében 
a legkisebb költség elvének megfelelően történjen.
3.7. Az  ideiglenes csatlakozást kérő és a  hálózati engedélyes a  csatlakozási pontot – a  hálózati csatlakozásra 
vonatkozó szabályok szerint – a meglévő közcélú hálózaton jelöli ki.
3.8. Ha a csatlakozás beruházást igényel a közcélú hálózaton,
a) a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és 
alkalmazásuk szabályairól szóló rendelet szerinti csatlakozási díjak megfizetése ellenében a hálózati engedélyes által 
vagy
b) az igénybejelentő és a hálózati engedélyes közötti megállapodás alapján az igénybejelentő saját beruházásában
a hálózati leágazási ponttól a csatlakozási pontig megépített és üzembe helyezett vezetékek, átalakító és kapcsoló 
berendezések a hálózati engedélyes tulajdonában lévő közcélú hálózat részét képezik.
3.9. Az  ideiglenes csatlakozást kérő feladata a  csatlakozási ponton túli – nem közcélú – vezetékek létesítése és 
bontása, ezek költségeit az ideiglenes csatlakozást kérő viseli.”

 4. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 8. alcíme a következő 8.6. és 8.7. ponttal egészül ki:
„8.6. Ideiglenes csatlakozás olyan felhasználási hely esetében igényelhető, ahol nincs kiépített közcélú hálózati 
csatlakozás, vagy a  kiépített csatlakozási ponton az  igényelt ideiglenes villamos energia igény a  meglévő 
csatlakozási pont műszaki jellemzői miatt nem biztosítható.
8.7. Ideiglenes csatlakozás kiépítésére az  elosztó csak akkor köteles, ha a  felhasználónak nincs csatlakozási díjjal, 
rendszerhasználati díjjal vagy a villamos energia árával kapcsolatos, lejárt esedékességű tartozása.”
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3. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 27. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Töltőállomásonként a töltőberendezések
a) száma,
b) típusa,
c) teljesítménye,
d) telepítésének helye és
e) a töltőberendezések hálózati csatlakozási pontján igényelt csatlakozási teljesítmény.”

4. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 12.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12.4. A hibás méréssel érintett időszakban felhasznált földgáz mennyiségét a hibás mérést megelőző utolsó helyes 
vagy a  felek által közösen helyesnek elfogadott elszámolási időszak adatait és a  hibás mérést követő elszámolási 
időszak adatait átlagolva kell megállapítani, ha
a) a mérésügyi hatóság vagy a  mérésügyi hatóság által akkreditált laboratórium nem tudja megállapítani 
a fogyasztásmérő-berendezés hibaszázalékát,
b) a fogyasztásmérő berendezés nem mért, vagy
c) a fogyasztásmérő berendezés hitelesítési ideje lejárt.”

 2. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 12.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12.6. Lejárt hitelességű mérőberendezés esetén a 12.2. pont a) pontjában, valamint a 12.4. és 12.5. pontban foglalt 
szabályokat kell alkalmazni.”

5. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1. A Get. Vhr. 4. számú melléklet „A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások” alcíme helyébe 
a következő alcím lép:
„A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások
Az üzletszabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az  üzletszabályzat 
módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változatot is csatolni, melyből egyértelműen 
megállapíthatók a  módosítások. Az  üzletszabályzatokat a  kötelező tartalmi követelményeknek megfelelő 
tartalomjegyzékkel kell elkészíteni, az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a  függelékek 
minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az  üzletszabályzat, 
a  mellékletek és a  függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik engedélyes szabályzatáról van szó. 
A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj 
átutalását igazoló dokumentumot. Ha az üzletszabályzat mérete a megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus 
a kapcsolattartásnak minősül az is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be. Az eljárás során 
véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot két, cégszerű aláírással ellátott példányban papír alapon is be 
kell nyújtani a Hivatal számára.”

 2. A  Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.5. A  földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmi elemei alcím Mellékletek 
részének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mellékletek)
„1. Az ügyfélszolgálatok és az ügyfélszolgálati irodák elérhetősége (kivéve a kizárólag az egyetemes szolgáltatásra 
nem jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedőket)”
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6. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 12. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(Szolgáltatás)

(5.) A felhasználók folyamatos gázellátásának biztosítása az elmúlt százhúsz hónap téli időszakai közül 
a szolgáltatási terület vonatkozásában a legmagasabb napfok számúnak megfelelő mértékig, és 
legalább –12 °C középhőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig.

7. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 15. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezője helyébe a következő mező lép:

[Átadás-átvételi pontok (kiadási/betáplálási, valamint be- és 

kitárolási)*]

(7) előző órában

8. melléklet a 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 1.6. és 1.7. ponttal egészül ki:
[A 33. § (1) bekezdése alapján bejelentéshez kötött építési tevékenységek]
„1.6. A  geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő, 20 métert meg nem haladó mélységből 
történő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az épületgépészeti berendezések kivételével.
1.7. Az  1.  melléklet 1.3.3–1.3.5.  pontokban foglalt építmény bontása, illetve a  földalatti bányatérségben 
elhelyezkedő, 1. melléklet 1.3.7. és 4.3. pontokban foglalt építmény bontása.”

A Kormány 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos 
szabályokról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. § (1) A  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: Kbt.) 195.  §-ának (1)  bekezdésében 
meghatározott ajánlatkérő a nettó egymillió forintot elérő vagy meghaladó, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a  Kbt. 8.  § (2)–(6)  bekezdésében meghatározott tárgyra 
irányuló beszerzésének megvalósításakor – a Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítése során – 
az e rendeletben foglaltak szerint jár el.
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 (2) E  rendelet nem alkalmazandó, ha az  (1)  bekezdés szerinti szerződés megkötésére a  Kbt. 31–32.  §-a szerinti 
központosított közbeszerzés keretében, vagy a Kbt. 105. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti keretmegállapodás alapján 
kerül sor.

 (3) E rendelet nem alkalmazandó a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó 
szervezetek beszerzéseire.

A beszerzések előkészítése

2. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő 
bánásmód elvének megfelelően jár el. Az  ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőket lehetőség szerint 
az  ajánlatkérő székhelye (telephelye), vagy a  szerződés tárgyát képező szolgáltatás, árubeszerzés, vagy építési 
beruházás teljesítésének helye szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozások közül választja ki.

 (2) Az ajánlatkérő az e  rendelet szerinti egyes beszerzések esetében ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők 
személyét lehetőség szerint változtatja.

 (3) Az ajánlatkérő az e rendelet szerinti egyes beszerzések megvalósításakor különös körültekintéssel veszi figyelembe 
a Kbt. 19. § (2)–(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmát.

Kivételek

3. § (1) Az ajánlatkérő a Kbt. 4. § (3) bekezdésében foglalt előírás ellenére nem köteles három ajánlatot bekérni, ha
a) a  beszerzés tárgya a  Kbt.-ben meghatározott kivételek körébe tartozik [Kbt. 9–14.  §, 111.  §], azzal, hogy a   

Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az Országgyűlés illetékes bizottsága által történő mentesítés 
nem szükséges;

b) a  beszerzés tárgya a  Kbt.-ben – vagy a  Kbt. 6–7.  §-a szerinti ajánlatkérők esetében a  közszolgáltatók 
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló Korm. rendeletben – meghatározott 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban lenne beszerezhető;

c) a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz 
képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e  kedvező feltételek igénybevétele az  ajánlatok bekérésére 
vonatkozó e rendelet szerinti szabályok alkalmazása esetén meghiúsulna;

d) a  beszerzés tárgya igazságügyi szakértői megbízás, vagy közbeszerzési eljárásokhoz, pályázatokhoz 
kapcsolódó szakmai bírálóbizottsági tag megbízása;

e) a szerződés tárgya közüzemi szolgáltatások (különösen víz, gáz, villamos energia, hőenergia), vagy internet 
szolgáltatás megrendelése;

f ) az ajánlatkérő piackutatás eredményeképpen igazolható módon meggyőződött arról, hogy az adott piacon 
háromnál kevesebb gazdasági szereplő lelhető fel, így potenciális versenyhelyzet nincs az  adott beszerzési 
tárgy tekintetében;

g) a szerződés tárgya egyedi gyártású áru beszerzése, feltéve, hogy az áru egyediségét a gyártó igazolja;
h) a fizetési kötelezettség előzetesen meghirdetett tanfolyamra, képzésre, konferenciára történő jelentkezéssel 

kapcsolatos;
i) a szerződést külföldön kell megkötni vagy teljesíteni;
j) a szerződés tárgya repülőjegy vásárlása, illetve utasbiztosítási szolgáltatás megrendelése;
k) a beszerzés közfoglalkoztatási program keretében történik;
l) a szerződés tárgya személyhez kötött, bizalmi jellegű szolgáltatás teljesítése;
m) a  szerződés tárgya állami vezetők hivatali tevékenységéhez kapcsolódó, bizalmi jellegű szolgáltatások 

beszerzése (különösen beszédíró, fotós, személyi kommunikációs tanácsadó, személyi tolmácsolás);
n) a  szerződés tárgya állami vezetők képzésére, oktatására vonatkozó, vezetői és személyiségfejlesztési 

tanácsadási szolgáltatás;
o) a szerződés tárgya veszélyes hulladék megsemmisítése,
p) a szerződés tárgya emberi erőforrás kezelési tanácsadás,
q) a  szerződés tárgya olyan e  rendelet hatálya alá tartozó korábbi szerződéshez kapcsolódó kiegészítő 

árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés vagy építési beruházás, amelynek értéke nem haladja meg az eredeti 
szerződés értékének ötven százalékát, és az alapszerződésben szerződő partnertől történő beszerzés szakmai 
vagy gazdaságossági szempontból indokolt, feltéve, hogy beszerzés teljes becsült értéke nem éri el a nemzeti 
közbeszerzési értékhatárokat.
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 (2) Az  ajánlatkérő eltekinthet attól, hogy a  szerződést a  három ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő valamelyikével 
kösse meg, ha a  benyújtott árajánlatok magasabbak az  interneten elérhető és összehasonlítható módon 
kiválasztható alacsonyabb vételárú, az  ajánlatkérés tárgyával megegyező árunál, vagy szolgáltatásnál. Ebben 
az  esetben az  ajánlatkérő az  interneten történt összehasonlító vizsgálat eredményét dokumentálja, a  szerződést 
pedig az interneten történt összehasonlító vizsgálat eredményeként alacsonyabb árat ajánló gazdasági szereplővel 
köti meg.

Adatszolgáltatási kötelezettség

4. § (1) Az  ajánlatkérő minden évben június 30-i állapotra, valamint december 31-i állapotra 10 munkanapon belül 
adatszolgáltatást teljesít az  e  rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseiről a  közbeszerzésekért felelős miniszternek. 
Az adatszolgáltatás körében az ajánlatkérő tájékoztatja a közbeszerzésekért felelős minisztert az e rendelet szerinti 
beszerzések
a) tárgyáról,
b) nettó értékéről,
c) szerződéskötési időpontjáról, valamint
d) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevéről és címéről, és
e) az ajánlatkérővel szerződést kötő fél megnevezéséről.

 (2) Az  e  rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter kezdeményezheti az  adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását 
a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

A beszerzések ellenőrzése

5. § (1) A  közbeszerzésekért felelős miniszter a  Kbt. 195.  § (1)  bekezdése szerinti ajánlatkérők körében a  Kbt. 4.  § 
(3)  bekezdése szerinti beszerzések esetében az  e  rendeletben foglalt előírások betartását – különös tekintettel  
a Kbt. 19. § (2)–(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmára – éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

 (2) A közbeszerzésekért felelős miniszter az éves ellenőrzési tervben nem szereplő ajánlatkérő és beszerzés esetében 
eseti jelleggel is ellenőrizheti az e rendeletben foglalt előírások betartását.

 (3) A  közbeszerzésekért felelős miniszter megkeresésére az  ajánlatkérő a  megkeresésben megjelölt, Kbt. 4.  § 
(3) bekezdése szerinti beszerzéseivel kapcsolatos iratanyagot – a Kbt. 195. § (5) bekezdésében foglaltak szerint – öt 
munkanapon belül teljeskörűen a közbeszerzésekért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja.

Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

7. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre és megkötött szerződésekre kell 
alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 460/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és 
az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés c) pontjában,
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. § a) pontjában,
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § c) pontjában, valamint
a befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 
5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  tanúsító szervezet a  tanúsítvány kiadásával egyidejűleg átadja a  vizsgált intézmény részére a  tanúsítás 
alátámasztásához szükséges dokumentációt. A tanúsító szervezet a tanúsítási eljárás lefolytatásáért és a tanúsítvány 
kiadásáért együttesen legfeljebb az alábbi összegű díjazást kérhet az intézménytől:
a) 10 milliárd forintot el nem érő mérlegfőösszeg esetén legfeljebb nettó 5 millió forint;
b) 10 és 1000 milliárd forint mérlegfőösszeg között legfeljebb nettó 25 millió forint;
c) 1000 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeg esetén legfeljebb nettó 60 millió forint.”

2. §  A rendelet 5/A. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  tanúsítási eljárás során az  eljárás lefolytatását végző személy tudomására jutott adatok – így különösen 
a  személyes adatok vagy üzleti titkot tartalmazó adatok – megismerése és felhasználása a  tanúsítási eljárás 
lefolytatása és dokumentálása szabályainak betartásával tehető meg.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,  
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § (3)  bekezdés 
b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szakorvos képzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által foglalkoztatott rezidens esetében 
a  4.  melléklet szerinti havi alapbér (garantált illetmény) Kjt. szerinti garantált illetményen felüli része 
az  egészségügyi szolgáltató részére kerül biztosításra. Az  egészségügyi szolgáltató ennek felhasználásával 
– az Eütev. 11/B. § (3) bekezdése szerinti munkáltatói minőségére figyelemmel – köteles a rezidens részére az Eütev. 
11/A. § (4) bekezdésében meghatározott bért (illetményt) biztosítani.”

2. § (1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/A. alcím címsora helyébe a következő alcím lép:
„2/A. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi és 
egészségügyben dolgozók bérfejlesztése”

 (2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A.  § (1) Az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó orvos, szakorvos, fogorvos, 
szakfogorvos havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 4. melléklet szerinti összeg.
(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó gyógyszerész, szakgyógyszerész havi alapbére 
(garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti és az 5. melléklet szerinti 
együttes összeg.
(3) Az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, 1.  melléklet szerinti munkakörben 
foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi 
végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó havi 
alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 6. melléklet 
szerinti együttes összeg.
(4) Az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozó és 
egészségügyben dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a  7.  melléklet szerinti 
összeg.
(5) Az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartózó, 1.  melléklet szerinti munkakörben 
foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére 
(garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az  Eütev. 11/A.  § (6)  bekezdése szerinti és a  8.  melléklet szerinti 
együttes összeg.”

3. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/A. alcíme a következő 2/C. §-sal egészül ki:
„2/C.  § (1) A  mozgóbér elemek számítási alapja a  2/A.  § (1)–(5)  bekezdése szerinti alapbér (garantált illetmény) 
összege.
(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a 4–8. melléklet szerinti illetmény-, illetve bértáblák 
változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Kjt. 
és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során, továbbá a Kjt. alkalmazásában a jubileumi jutalom számítása 
során figyelembe kell venni.
(3) A  4–8.  melléklet szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedés 
a  foglalkoztatottat a  munkáltató egyoldalú döntése alapján az  alapbérén (garantált illetményén) felül megillető 
juttatás – különösen illetménykiegészítés – terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.
(4) Részmunkaidő esetén az  Eütev. 11/A.  §-a szerinti és a  4–8.  melléklet szerinti alapbér (garantált illetmény) 
a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.
(5) A  Hjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a  4–8.  melléklet szerinti illetmény-, illetve bértáblák 
változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést kiegészítő illetményként kell megállapítani.”
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4. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő 
(8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  Magyar Államkincstár a  (6)  bekezdésben foglalt elszámolás érdekében legkésőbb 2017. március 31-éig 
a miniszter részére megküldi a 9. melléklet 3. pontja szerinti adatokat.
(8) A 2015. október hónaptól 2016. szeptember hónapjáig tartó időszakra utalványozott bérkiegészítés – ideértve 
a mozgóbér elemekre nyújtott támogatást is – felhasználásáról a munkáltató 2017. április 15-éig köteles elszámolni 
a miniszter által meghatározott módon.
(9) A  Magyar Államkincstár a  (8)  bekezdésben foglalt elszámolás érdekében legkésőbb 2017. március 15-éig 
a munkáltató és a miniszter rendelkezésére bocsátja a 9. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adatokat.
(10) A  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a  miniszter tájékoztatása alapján 
a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget a  (8) bekezdés 
szerinti elszámolási időpontot követően a  munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben 
levonja. Ha a  munkáltató teljesítményfinanszírozása a  jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás 
összegének levonására fedezetet nem nyújt, azt a  munkáltató az  egészségbiztosító felszólítására köteles 
visszafizetni.
(11) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan bérkiegészítés támogatást nem utalványoz.”

5. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a miniszter ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel 
támogatást, akkor a  jogosulatlan igénybevételről vagy felhasználásról értesíti a NEAK-ot. A  jogosulatlanul igénybe 
vett vagy felhasznált támogatás összegét a NEAK
a) ha az értesítés az adott hónap 20-áig beérkezik, a tárgyhónapot követő hónapban,
b) ha az értesítés az adott hónap 20-át követően érkezik be, a tárgyhónapot követő második hónapban
esedékes teljesítményfinanszírozásból jogosult levonni.”

6. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 255–257. sora szerinti egészségügyi szolgáltatónak az  egészségügyi 
ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, az  egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépésének 
napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja bérkiegészítésre 2016. szeptember 1-jétől, de legfeljebb 
a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási 
jogviszonya időtartamára jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérkiegészítés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2016. augusztus 1-jén hatályos 
jogszabályi rendelkezések és a  munkaszerződése alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy 
pótlékok együttes összegét 2016. szeptember 1-jével a 3. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni.
(3) Az  (1)  bekezdés szerint bérkiegészítésre jogosult foglalkoztatott részére – legfeljebb az  egészségügyi ágazati 
előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára – a  (2)  bekezdés 
szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2016. december havi 
munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.
(4) A  munkáltató által, a  (3)  bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása 
érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt 
terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével, amelyet részletesen a 4. melléklet tartalmaz.”

7. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:
„11/C.  § (1) A  NEAK a  3.  § szerinti, 2016. december hónapra számfejtésre kerülő bérkiegészítés támogatást 2017. 
január hónapban utalványozza.
(2) A NEAK a 2/A. § szerinti, 2017. január hónapban számfejtésre kerülő bérfejlesztéshez a munkáltató részére egy 
havi támogatást nyújt, melyet 2017. január hónapban utalványoz.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás összege megegyezik a munkáltató részére 2016. december hónapban 
utalványozott támogatási összeggel.
(4) A  támogatás fedezetétül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 
béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
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(5) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti támogatásra a  4.  § (4)  bekezdése szerinti elszámolási szabályok megfelelően 
alkalmazandóak.”

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

9. § (1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel,
b) a 4. melléklet szerinti 6. melléklettel,
c) az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel,
d) a 6. melléklet szerinti 8. melléklettel
egészül ki.

10. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a) 4. melléklete helyébe a 7. melléklet,
b) 5. melléklete helyébe a 8. melléklet,
c) 6. melléklete helyébe a 9. melléklet,
d) 7. melléklete helyébe a 10. melléklet,
e) 8. melléklete helyébe a 11. melléklet
lép.

11. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a) 7. melléklete helyébe a 12. melléklet,
b) 8. melléklete helyébe a 13. melléklet
lép.

12. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a) 7. melléklete helyébe a 14. melléklet,
b) 8. melléklete helyébe a 15. melléklet
lép.

13. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a 16. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

14. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a) 2.  § (6)  bekezdésében a  „bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe a  „bekezdésében, valamint 

a 4. mellékletben meghatározott” szöveg,
b) 2/B. § (1) bekezdésében a „bérkiegészítést” szövegrész helyébe az „emelt alapbért (illetményt)” szöveg,
c) 2/B.  § (3)  bekezdés b)  pontjában és záró szövegrészében, (6)  bekezdés b)  pontjában a „bérkiegészítésre” 

szövegrész helyébe az „emelt alapbérre (illetményre)” szöveg,
d) 2/B.  § (5)  bekezdésében a  „bérkiegészítésben” szövegrész helyébe az  „emelt alapbérben (illetményben)” 

szöveg,
e) 2/B.  § (7)  bekezdésében az „a mozgóbér elemek” szövegrész helyébe az „az ügyeleti díj, az  Eütev. 14/B.  §-a 

szerinti pótlék, a  készenléti díj, valamint a  rendkívüli munkavégzés bérpótléka (a továbbiakban együtt: 
mozgóbér elemek)” szöveg,

f ) 4. § (5) bekezdésében a „február” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
g) 4. § (6) bekezdésében az „OEP által” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) által” szöveg, az „az OEP legkésőbb” szövegrész helyébe az „a miniszter legkésőbb” szöveg,
h) 4.  § (6)  bekezdésében a  „február 28-áig” szövegrész helyébe az  „április 30-áig” szöveg, a  „január 1-jéig” 

szövegrész helyébe a „február 28-áig” szöveg,
i) 5. § (1) bekezdésében az „Az OEP” szövegrészek helyébe az „A miniszter” szöveg
lép.
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15. §  Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „2/A. § szerinti,” szövegrész,
b) 3. § (2)–(5) bekezdése,
c) 4. § (1)–(2) bekezdése.

16. § (1) Ez a rendelet – (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2–5. §, a 7. §, a 9. §, a 13. §, a 14. § b)–i) pontja, a 15. §, valamint a 2–6. és a 16. melléklet 2017. január 1-jén lép 

hatályba.
 (3) A 10. §, a 14. § a) pontja, valamint a 7–11. melléklet 2017. november 1-jén lép hatályba.
 (4) A 11. §, valamint a 12. és 13. melléklet 2018. november 1-jén lép hatályba.
 (5) A 12. §, valamint a 14. és 15. melléklet 2019. november 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

7.  Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Kaposvár 
” 

 
2. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

13. Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet Balatonfüred 
” 

 
3. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

19. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Békés 
” 

 
4. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

23. Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Budapest 
” 

 
5. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

31. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár 
Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, 
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

Budapest 

” 
 
6. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

33. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Budapest 
” 
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7. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 48. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

48. Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

Budapest 

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

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

62. Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. Dunakeszi 
” 

 
9. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

64. Csepreg Város Egészségháza Csepreg 
” 

 
10. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 71. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

71. Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézet 

Szerencs 

” 
 
11. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 83. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

83. Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai és Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Budapest 

” 
 
12. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 84. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

84. Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Sajószentpéter 
” 
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13. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 96. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

96. Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Budapest 
” 

 
14. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 98. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

98. Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központ Kaposvár 
” 

 
15. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

104. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyháza 
” 

 
16. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 115. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

115. Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton Kunszentmárton 
” 

 
17. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 117. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

117. Lábatlan Város Önkormányzata Lábatlan 
” 

 
18. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 140. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

140. Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

Mórahalom 

” 
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19. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 145. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

145. Pető András Főiskola Budapest 
” 

 
20. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 159. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

159. Paksi Gyógyászati Központ Paks 
” 

 
21. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 160. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

160. Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú 
Kft. 

Pannonhalma 

” 
 
22. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 162. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

162. Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi 
Intézmények Igazgatósága 

Pécs 

” 
 
23. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 166. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

166. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

Budapest 

” 
 
24. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 172. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

172. Mezőkövesd Városi Önkormányzat Rendelőintézete Mezőkövesd 
” 
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25. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 173. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

173. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 
” 

 
26. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 175. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

175. Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Rétság 

” 
 
27. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 186. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

186. Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Sümeg 

„ 
 
28. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 192. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

192. Szászvár Nagyközség Önkormányzata Szászvár 
” 

 
29. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 194. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

194. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített 
Szociális Intézmény 

Szeged 

” 
 
30. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 195. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

195. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Humán Szolgáltató Intézet 

Székesfehérvár 

” 
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31. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 211. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

211. Téglás Város Önkormányzata Téglás 
” 

 
32. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 213. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

213. Encsi Területi Egészségügyi Központ Encs 
” 

 
33. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 226. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

226. Putnoki Humán Szolgáltató Központ Putnok 
” 

 
34. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 229. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

229. Orosházi Kórház Orosháza 
” 

 
35. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 231. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

231. Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest 
” 

 
36. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 238. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

238. Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg 
” 
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37. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 246. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

246. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Cserkeszőlő 
” 

 
38. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 248. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

248. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 
Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja 

Kecskemét 

” 
 
39. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 249. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település) 
„ 

249. Verpelét Város Önkormányzata Verpelét 
” 

 
40. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 255-
257. sorral egészül ki: 
 

(1.  Egészségügyi szolgáltató neve  Település) 
„ 

255. Pro Rekreatione Közhasznú Nonproft Kft. Gárdony 
256. Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség 

Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző 
Iskolája 

Debrecen 

257. Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény  Békéscsaba 
” 

 
41. Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 21., 
80., 106., 141., 152., 179. és 250. sora. 
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2. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája 
(Ft/hó, bruttó) 

 

SZINT ÉVEK 

ORVOSOK, SZAKORVOSOK, FOGORVOSOK, 
SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA 

FIZETÉSI OSZTÁLYOK 
I J 

1 0–3 354 820 367 320 
2 4–6 361 220 376 620 
3 7–9 369 420 388 220 
4 10–12 378 620 399 720 
5 13–15 389 220 411 320 
6 16–18 399 920 422 920 
7 19–21 410 520 432 220 
8 22–24 421 220 441 820 
9 25–27 429 720 451 520 

10 28–30 438 220 461 220 
11 31–33 446 720 470 820 
12 34–36 455 320 480 520 
13 37–39 465 220 491 320 
14 40–42 475 120 502 120 
15 43–45 485 105 512 936 
16 46–48 495 045 523 751 
17 49–51 504 985 534 566 

” 
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3. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény-, illetve bérnövelése 
(Ft/hó, bruttó) 

 

 
SZINT 

 
ÉVEK 

 
GYÓGYSZERÉSZEK, 

SZAKGYÓGYSZERÉSZEK ILLETMÉNY- 
VAGY BÉRNÖVELÉS 

 
FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

     I  J 
 1  0–3  137 000  137 000 
 2  4–6  137 010  137 030 
 3  7–9  137 045  137 043 
 4  10–12  137 015  136 955 
 5  13–15  136 965  136 968 
 6  16–18  137 015  136 980 
 7  19–21  136 965  137 010 
 8  22–24  137 015  136 954 
 9  25–27  136 995  136 998 

 10  28–30  136 975  137 041 
 11  31–33  136 955  136 985 
 12  34–36  137 035  137 029 
 13  37–39  136 995  137 014 
 14  40–42  136 955  136 999 
 15  43–45  137 000  137 000 
 16  46–48  137 000  137 000 
 17  49–51  137 000  137 000 

” 
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4. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi 
végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező 

egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése 
(Ft/hó, bruttó) 

 

SZINT ÉVEK 

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI 
VÉGZETTSÉGGEL, VALAMINT NEM 

EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL ÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓK ILELTMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS 

 FIZETÉSI OSZTÁLYOK 
     H  I  J 

 1  0–3  34 385  171 385  171 385 
 2  4–6  34 410  171 395  171 415 
 3  7–9  34 435  171 430  171 428 
 4  10–12  34 360  171 400  171 340 
 5  13–15  34 385  171 350  171 353 
 6  16–18  34 415  171 400  171 365 
 7  19–21  34 403  171 350  171 395 
 8  22–24  34 390  171 400  171 339 
 9  25–27  34 378  171 380  171 383 

 10  28–30  34 365  171 360  171 426 
 11  31–33  34 348  171 340  171 370 
 12  34–36  34 430  171 420  171 414 
 13  37–39  34 413  171 380  171 399 
 14  40–42  34 395  171 340  171 384 
 15  43–45  34 386  171 385  171 385 
 16  46–48  34 385  171 385  171 385 
 17  49–51  34 386  171 385  171 385 

” 
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5. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók	  illetmény-, illetve bértáblája 
(Ft/hó, bruttó) 

 

SZINT ÉVEK 

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK BÉRTÁBLA 

FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

A B C D E F G H I J 
1 0–3 117 660 127 073 143 577 147 679 158 618 196 222 202 375 205 110 209 554 224 254 
2 4–6 119 072 129 191 145 628 150 414 163 404 203 059 209 896 214 682 219 810 235 877 
3 7–9 120 484 131 309 147 679 153 149 168 190 209 896 217 417 224 254 230 065 247 499 
4 10–12 121 896 133 426 149 730 155 884 172 976 216 733 224 937 233 825 240 321 259 122 
5 13–15 123 308 135 544 151 781 158 618 177 762 223 570 232 458 243 397 250 576 270 745 
6 16–18 124 720 137 662 153 833 161 353 182 548 230 407 239 979 252 969 260 832 282 368 
7 19–21 126 132 139 780 155 884 164 088 187 334 237 244 247 499 262 541 271 087 293 991 
8 22–24 127 543 141 898 157 935 166 823 192 120 244 081 255 020 272 113 281 343 305 614 
9 25–27 128 955 144 016 159 986 169 558 196 906 250 918 262 541 281 684 291 598 317 237 

10 28–30 130 367 146 134 162 037 172 292 201 692 257 755 270 062 291 256 301 854 328 860 
11 31–33 131 779 148 252 164 088 175 027 206 477 264 592 277 582 300 828 312 109 340 483 
12 34–36 133 191 150 369 166 139 177 762 211 263 271 429 285 103 310 400 322 365 352 106 
13 37–39 134 603 152 487 168 190 180 497 216 049 278 266 292 624 319 972 332 620 363 728 
14 40–42 136 015 154 605 170 241 183 232 220 835 285 103 300 144 329 543 342 876 375 351 
15 43–45 137 427 156 723 172 292 185 966 225 621 291 940 307 665 339 115 353 131 386 974 
16 46–48 138 853 158 870 174 368 188 742 230 511 298 941 315 374 348 965 363 693 398 957 
17 49–51 140 295 161 046 176 469 191 559 235 506 306 110 323 276 359 101 374 571 411 311 

” 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 216. szám 83779

6. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók 
illetmény-, illetve bérnövelése 

(Ft/hó, bruttó) 
 

SZINT ÉVEK 

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI 
VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI 

DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS 
 FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

     F  G  H 
 1  0–3  32 787  33 940  34 175 
 2  4–6  35 354  37 016  37 272 
 3  7–9  37 616  39 775  40 369 
 4  10–12  39 878  42 532  43 465 
 5  13–15  42 140  45 291  46 562 
 6  16–18  44 402  48 049  48 364 
 7  19–21  46 664  50 807  48 224 
 8  22–24  48 316  51 978  48 083 
 9  25–27  49 968  51 879  47 942 

 10  28–30  49 485  51 462  47 801 
 11  31–33  49 002  51 045  48 956 
 12  34–36  48 519  50 628  50 110 
 13  37–39  48 036  50 212  51 265 
 14  40–42  47 553  49 794  52 418 
 15  43–45  47 070  49 378  53 573 
 16  46–48  46 751  49 149  55 005 
 17  49–51  46 600  49 114  56 724 

” 
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7. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája 
(Ft/hó, bruttó) 

 

SZINT ÉVEK 

ORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKORVOSOK, 
SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA 

FIZETÉSI OSZTÁLYOK 
H I J 

1 0–3 255 320 454 820 467 320 
2 4–6 261 820 461 220 476 620 
3 7–9 268 320 469 420 488 220 
4 10–12 274 720 478 620 499 720 
5 13–15 281 220 489 220 511 320 
6 16–18 289 020 499 920 522 920 
7 19–21 298 720 510 520 532 220 
8 22–24 308 420 521 220 541 820 
9 25–27 318 120 529 720 551 520 

10 28–30 327 820 538 220 561 220 
11 31–33 336 220 546 720 570 820 
12 34–36 344 720 555 320 580 520 
13 37–39 353 120 565 220 591 320 
14 40–42 361 520 575 120 602 120 
15 43–45 369 928 585 105 612 936 
16 46–48 378 345 595 045 623 751 
17 49–51 386 763 604 985 634 566 

” 
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8. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény-, illetve bérnövelése 
(Ft/hó, bruttó) 

 

SZINT ÉVEK 

GYÓGYSZERÉSZEK, 
SZAKGYÓGYSZERÉSZEK 

ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS 
FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

H I J 
1  0–3 50 000 237 000 237 000 
2  4–6 50 025 237 010 237 030 
3  7–9 50 050 237 045 237 043 
4  10–12 49 975 237 015 236 955 
5  13–15 50 000 236 965 236 968 
6  16–18 50 030 237 015 236 980 
7  19–21 50 018 236 965 237 010 
8  22–24 50 005 237 015 236 954 
9  25–27 49 993 236 995 236 998 

10  28–30 49 980 236 975 237 041 
11  31–33 49 963 236 955 236 985 
12  34–36 50 045 237 035 237 029 
13  37–39 50 028 236 995 237 014 
14  40–42 50 010 236 955 236 999 
15  43–45 50 001 237 000 237 000 
16  46–48 50 000 237 000 237 000 
17  49–51 50 001 237 000 237 000 

” 
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9. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi 
végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező 

egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése 
(Ft/hó, bruttó) 

 

SZINT ÉVEK 

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI 
EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL, 

VALAMINT NEM EGÉSZSÉGÜGYI 
EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ 
SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPESÍTÉSSEL 

RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY 

BÉRNÖVELÉS 
FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

H I J 
1  0–3 84 385 271 385 271 385 
2  4–6 84 410 271 395 271 415 
3  7–9 84 435 271 430 271 428 
4  10–12 84 360 271 400 271 340 
5  13–15 84 385 271 350 271 353 
6  16–18 84 415 271 400 271 365 
7  19–21 84 403 271 350 271 395 
8  22–24 84 390 271 400 271 339 
9  25–27 84 378 271 380 271 383 

10  28–30 84 365 271 360 271 426 
11  31–33 84 348 271 340 271 370 
12  34–36 84 430 271 420 271 414 
13  37–39 84 413 271 380 271 399 
14  40–42 84 395 271 340 271 384 
15  43–45 84 386 271 385 271 385 
16  46–48 84 385 271 385 271 385 
17  49–51 84 386 271 385 271 385 

” 
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10. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók	  illetmény-, illetve bértáblája 
(Ft/hó, bruttó) 

 

” 

SZINT ÉVEK 

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK BÉRTÁBLA 

FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

A B C D E F G H I J 
1 0–3 131 779 142 322 160 806 165 401 177 653 219 769 226 660 229 723 234 701 251 164 
2 4–6 133 361 144 694 163 103 168 464 183 013 227 426 235 083 240 444 246 187 264 182 
3 7–9 134 942 147 066 165 401 171 527 188 373 235 083 243 507 251 164 257 673 277 199 
4 10–12 136 523 149 438 167 698 174 590 193 733 242 741 251 930 261 884 269 159 290 217 
5 13–15 138 105 151 810 169 995 177 653 199 093 250 398 260 353 272 605 280 645 303 235 
6 16–18 139 686 154 182 172 292 180 716 204 454 258 056 268 776 283 325 292 131 316 252 
7 19–21 141 267 156 554 174 590 183 779 209 814 265 713 277 199 294 046 303 617 329 270 
8 22–24 142 849 158 926 176 887 186 842 215 174 273 371 285 623 304 766 315 104 342 288 
9 25–27 144 430 161 298 179 184 189 905 220 534 281 028 294 046 315 487 326 590 355 305 

10 28–30 146 011 163 670 181 481 192 967 225 894 288 685 302 469 326 207 338 076 368 323 
11 31–33 147 593 166 042 183 779 196 030 231 255 296 343 310 892 336 927 349 562 381 341 
12 34–36 149 174 168 414 186 076 199 093 236 615 304 000 319 315 347 648 361 048 394 358 
13 37–39 150 755 170 786 188 373 202 156 241 975 311 658 327 738 358 368 372 534 407 376 
14 40–42 152 337 173 158 190 670 205 219 247 335 319 315 336 162 369 089 384 021 420 393 
15 43–45 153 918 175 530 192 967 208 282 252 696 326 973 344 585 379 809 395 507 433 411 
16 46–48 155 515 177 935 195 293 211 391 258 172 334 814 353 219 390 841 407 336 446 832 
17 49–51 157 130 180 372 197 646 214 547 263 767 342 843 362 069 402 193 419 520 460 669 
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11. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók 
illetmény-, illetve bérnövelése 

(Ft/hó, bruttó) 
 

SZINT ÉVEK 

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI 
FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL 

RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY 

BÉRNÖVELÉS 
FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

F G H 
1  0–3 56 334 58 225 58 788 
2  4–6 59 721 62 203 63 034 
3  7–9 62 803 65 864 67 279 
4  10–12 65 886 69 525 71 524 
5  13–15 68 968 73 185 75 770 
6  16–18 72 051 76 846 78 720 
7  19–21 75 133 80 507 79 728 
8  22–24 77 606 82 580 80 736 
9  25–27 80 078 83 383 81 744 

10  28–30 80 415 83 869 82 752 
11  31–33 80 753 84 355 85 055 
12  34–36 81 090 84 840 87 358 
13  37–39 81 428 85 326 89 661 
14  40–42 81 765 85 812 91 964 
15  43–45 82 103 86 297 94 267 
16  46–48 82 624 86 994 96 881 
17  49–51 83 333 87 907 99 816 

” 
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12. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók	  illetmény-, illetve bértáblája 
(Ft/hó, bruttó) 

 

SZINT ÉVEK 

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK BÉRTÁBLA 

FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

A B C D E F G H I J 
1 0–3 142 322 153 707 173 671 178 633 191 865 237 350 244 793 248 101 253 477 271 257 
2 4–6 144 029 156 269 176 152 181 941 197 654 245 620 253 890 259 679 265 882 285 316 
3 7–9 145 737 158 831 178 633 185 249 203 443 253 890 262 987 271 257 278 287 299 375 
4 10–12 147 445 161 393 181 114 188 557 209 232 262 160 272 084 282 835 290 692 313 434 
5 13–15 149 153 163 954 183 595 191 865 215 021 270 430 281 181 294 413 303 097 327 493 
6 16–18 150 861 166 516 186 076 195 173 220 810 278 700 290 278 305 991 315 502 341 552 
7 19–21 152 569 169 078 188 557 198 481 226 599 286 970 299 375 317 569 327 907 355 612 
8 22–24 154 277 171 640 191 038 201 789 232 388 295 240 308 472 329 147 340 312 369 671 
9 25–27 155 984 174 202 193 519 205 097 238 177 303 510 317 569 340 725 352 717 383 730 

10 28–30 157 692 176 763 196 000 208 405 243 966 311 780 326 666 352 303 365 122 397 789 
11 31–33 159 400 179 325 198 481 211 713 249 755 320 050 335 763 363 882 377 527 411 848 
12 34–36 161 108 181 887 200 962 215 021 255 544 328 320 344 860 375 460 389 932 425 907 
13 37–39 162 816 184 449 203 443 218 329 261 333 336 590 353 958 387 038 402 337 439 966 
14 40–42 164 524 187 010 205 924 221 637 267 122 344 860 363 055 398 616 414 742 454 025 
15 43–45 166 232 189 572 208 405 224 945 272 911 353 131 372 152 410 194 427 147 468 084 
16 46–48 167 956 192 169 210 916 228 303 278 826 361 599 381 476 422 108 439 923 482 579 
17 49–51 169 701 194 801 213 457 231 710 284 868 370 271 391 035 434 369 453 081 497 522 

” 
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13. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók 
illetmény-, illetve bérnövelése 

(Ft/hó, bruttó) 
 

SZINT ÉVEK 

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI 
FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL 

RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY 

BÉRNÖVELÉS 
FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

F G H 
1  0–3 73 915 76 358 77 166 
2  4–6 77 915 81 010 82 269 
3  7–9 81 610 85 345 87 372 
4  10–12 85 305 89 679 92 475 
5  13–15 89 000 94 014 97 578 
6  16–18 92 695 98 348 101 386 
7  19–21 96 390 102 683 103 252 
8  22–24 99 475 105 430 105 117 
9  25–27 102 560 106 907 106 983 

10  28–30 103 510 108 066 108 848 
11  31–33 104 460 109 226 112 009 
12  34–36 105 410 110 385 115 170 
13  37–39 106 360 111 545 118 330 
14  40–42 107 310 112 705 121 491 
15  43–45 108 261 113 864 124 651 
16  46–48 109 409 115 251 128 148 
17  49–51 110 761 116 872 131 991 

” 
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14. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók	  illetmény-, illetve bértáblája 
(Ft/hó, bruttó) 

 

SZINT ÉVEK 

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK BÉRTÁBLA 

FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

A B C D E F G H I J 
1 0–3 153 707 166 004 187 564 192 923 207 214 256 338 264 376 267 949 273 755 292 958 
2 4–6 155 552 168 771 190 244 196 496 213 466 265 270 274 201 280 453 287 152 308 142 
3 7–9 157 396 171 537 192 923 200 069 219 718 274 201 284 026 292 958 300 550 323 325 
4 10–12 159 241 174 304 195 603 203 641 225 970 283 133 293 851 305 462 313 947 338 509 
5 13–15 161 085 177 071 198 282 207 214 232 223 292 065 303 676 317 966 327 345 353 693 
6 16–18 162 930 179 837 200 962 210 787 238 475 300 996 313 500 330 471 340 742 368 877 
7 19–21 164 774 182 604 203 641 214 359 244 727 309 928 323 325 342 975 354 139 384 060 
8 22–24 166 619 185 371 206 321 217 932 250 979 318 859 333 150 355 479 367 537 399 244 
9 25–27 168 463 188 138 209 000 221 505 257 231 327 791 342 975 367 983 380 934 414 428 

10 28–30 170 308 190 904 211 680 225 077 263 483 336 723 352 800 380 488 394 332 429 612 
11 31–33 172 152 193 671 214 359 228 650 269 735 345 654 362 625 392 992 407 729 444 796 
12 34–36 173 997 196 438 217 039 232 223 275 988 354 586 372 449 405 496 421 127 459 979 
13 37–39 175 841 199 205 219 718 235 795 282 240 363 518 382 274 418 001 434 524 475 163 
14 40–42 177 686 201 971 222 398 239 368 288 492 372 449 392 099 430 505 447 922 490 347 
15 43–45 179 530 204 738 225 077 242 941 294 744 381 381 401 924 443 009 461 319 505 531 
16 46–48 181 393 207 543 227 789 246 567 301 132 390 527 411 995 455 877 475 117 521 185 
17 49–51 183 277 210 386 230 534 250 247 307 658 399 892 422 317 469 118 489 328 537 324 

” 
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15. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók 
illetmény-, illetve bérnövelése 

(Ft/hó, bruttó) 
 

SZINT ÉVEK 

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI 
FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL 

RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY 

BÉRNÖVELÉS 
FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

F G H 
1  0–3 92 903 95 941 97 014 
2  4–6 97 565 101 321 103 043 
3  7–9 101 921 106 384 109 073 
4  10–12 106 278 111 446 115 102 
5  13–15 110 635 116 508 121 131 
6  16–18 114 991 121 570 125 866 
7  19–21 119 348 126 633 128 657 
8  22–24 123 094 130 108 131 449 
9  25–27 126 841 132 312 134 241 

10  28–30 128 453 134 200 137 033 
11  31–33 130 064 136 087 141 120 
12  34–36 131 676 137 974 145 206 
13  37–39 133 288 139 862 149 293 
14  40–42 134 899 141 749 153 380 
15  43–45 136 511 143 636 157 467 
16  46–48 138 337 145 770 161 917 
17  49–51 140 382 148 155 166 741 

” 
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16. melléklet a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Bérkiegészítési támogatás elszámolásához szükséges havi bérszámfejtési adatok 
 
1. A 2015. október – 2015. december hónapok közötti időszakra vonatkozóan: 
 
1.1. Munkáltatónkénti bontásban a foglalkoztatottak részére havonta összesen utalványozott 
bérkiegészítés összege. 
 
1.2. Munkáltatónkénti bontásban a bérkiegészítéshez kapcsolódóan összesen utalványozott 
kifizetőt terhelő közterhek összege. 
 
1.3. Munkáltatónkénti bontásban az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a 
készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése és az Eütev. 29. §-a alapján számított, 
foglalkoztatottak részére utalványozott különbözet összege, valamint a különbözethez 
kapcsolódóan összesen utalványozott kifizetőt terhelő közterhek összege. 
 
2. A 2016. január – 2016. augusztus hónapok közötti időszakra vonatkozóan: 
 
2.1. Munkáltatónkénti bontásban a foglalkoztatottak Eütev. 11/A. § (4)-(6a) bekezdése 
szerinti alapbére, munkaköri csoportja, fizetési osztálya, fizetési fokozata figyelembe 
vételével a 2.1.1-2.1.4. alpont szerint megállapított, foglalkoztatottak részére havonta 
összesen utalványozott bérkiegészítés összege. 
 
2.1.1. Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, fogszakorvosok: 
 

 

A dolgozó legmagasabb 
személyi alapbére 

(alapilletménye) és rendszeres 
illetménypótlékai összege 

(Ft/hó, bruttó) 

Az orvos, szakorvos, fogorvos, fogszakorvos 
munkakörben foglalkoztatott dolgozók 

illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel 
igényelhető támogatási összeg fizetési 

osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek 
nélkül (Ft/hó) 

 

1.   H I J  
2.  425 819 75 820 105 820 105 820  
3. 425 820 430 819 70 820 105 820 105 820  
4. 430 820 435 819 65 820 105 820 105 820  
5. 435 820 440 819 60 820 105 820 105 820  
6. 440 820 445 819 55 820 105 820 105 820  
7. 445 820 450 819 50 820 105 820 105 820  
8. 450 820 455 819 45 820 105 820 105 820  
9. 455 820 460 819 40 820 100 820 100 820  

10. 460 820 465 819 35 820 95 820 95 820  
11. 465 820 470 819 30 820 90 820 90 820  
12. 470 820 475 819 25 820 85 820 85 820  
13. 475 820 480 819 20 820 80 820 80 820  
14. 480 820 485 819 20 820 75 820 75 820  
15. 485 820 490 819 20 820 70 820 70 820  
16. 490 820 495 819 20 820 65 820 65 820  
17. 495 820 500 819 20 820 60 820 60 820  
18. 500 820 505 819 20 820 55 820 55 820  
19. 505 820 515 819 20 820 50 820 50 820  
20. 515 820 520 819 20 820 40 820 40 820  
21. 520 820  20 820 30 820 30 820  
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2.1.2. Egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók: 
 

Egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg 
fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó) 

Évek A B C D E F G H I J  
0-3 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
4-6 7 046 7 976 7 024 8 968 10 912 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
7-9 9 092 10 952 10 048 13 936 17 020 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  

10-12 10 952 13 928 13 072 17 452 20 476 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
13-15 12 998 16 045 16 048 20 044 24 040 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
16-18 16 045 18 463 18 532 23 500 27 496 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
19-21 16 975 20 044 20 044 25 984 30 952 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
22-24 17 998 21 532 21 448 27 496 32 616 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
25-27 19 021 23 020 22 960 29 008 32 672 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
28-30 20 044 24 508 24 472 30 520 32 936 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
31-33 20 974 23 296 25 984 32 032 33 092 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
34-36 21 997 22 084 27 496 33 544 33 848 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
37-39 23 020 20 872 29 008 34 348 34 712 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
40-42 24 043 19 460 30 520 32 860 35 068 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425  
43-45 24 043 19 460 30 520 32 860 35 068 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425   
2.1.3. Felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy 
bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg a kifizetőt terhelő közterhek nélkül: 
41 435 Ft/hó. 
 
2.1.4. Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel 
igényelhető támogatási összeg a kifizetőt terhelő közterhek nélkül: 75 820 Ft/hó. 
 
2.2. Munkáltatónkénti bontásban a bérkiegészítéshez kapcsolódóan összesen utalványozott 
kifizetőt terhelő közterhek összege. 
 
2.3. Munkáltatónkénti bontásban az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a 
készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése és a Kjt. 2012. június 30-án hatályos 
szabályainak alapul vételével meghatározott garantált illetmény, vagy ha az magasabb, a 
kormányrendeletben megállapított minimálbér, garantált bérminimum alapul vételével 
számított, foglalkoztatottak részére utalványozott különbözet összege, valamint a 
különbözethez kapcsolódóan összesen utalványozott kifizetőt terhelő közterhek összege. 
 
3. A 2016. szeptember – 2016. december hónapok közötti időszakra vonatkozóan: 
 
3.1. Munkáltatónkénti bontásban a foglalkoztatottak részére havonta összesen utalványozott 
bérkiegészítés összege. 
 
3.2. Munkáltatónkénti bontásban a bérkiegészítéshez kapcsolódóan összesen utalványozott 
kifizetőt terhelő közterhek összege. 
 
3.3. Munkáltatónkénti bontásban az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a 
készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának biztosítása érdekében a 
foglalkoztatottak részére utalványozott különbözet összege a 3. § (5) bekezdésében foglaltak 
alapján, valamint a különbözethez kapcsolódóan összesen utalványozott kifizetőt terhelő 
közterhek összege.” 
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A Kormány 462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező 
kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról

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. Általános rendelkezések

1. § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Kjtvhr.) 2017. január 1-jétől hatályos 15/B.  §-a szerinti, 2017. január–2017. november hónapra számfejtésre kerülő 
bölcsődei pótlékhoz (a továbbiakban: bölcsődei pótlék) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan
a) a helyi önkormányzat,
b) a  bölcsődét vagy mini bölcsődét fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos 

nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és 
a  humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a  személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá 
tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
41.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján állami támogatásban részesül (a  továbbiakban együtt: egyházi és 
nem állami fenntartó), és

c) a bölcsődét vagy mini bölcsődét fenntartó központi költségvetési szerv és köztestületi költségvetési szerv 
[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: fenntartó]
az e rendeletben meghatározottak szerint támogatásra jogosult.

 (2) A fenntartó a támogatásra azon foglalkoztatott után jogosult, aki a bölcsődei pótlékra jogosult.
 (3) A  fenntartó a  támogatásra abban az  esetben jogosult, ha a  bölcsődei pótlék a  foglalkoztatott számára 2016. 

december hónapra tekintettel járó szociális ágazati összevont pótlék mértékén felüli teljes összege tényleges 
bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

 (4) Nem nyújtható támogatás a  bölcsődei pótlék Kjtvhr. 6. számú mellékletében meghatározottakon felül nyújtott 
összegének és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adónak a kifizetéséhez.

 (5) A  támogatás kizárólag a  2017. január–2017. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett bölcsődei 
pótlékra, továbbá az  arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóra használható fel. 
A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

 (6) A támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.

2. A helyi önkormányzatok támogatása

2. § (1) A  támogatást a  helyi önkormányzat részére a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter – a  tárgyhónap 12-éig 
történő – utalványozása alapján a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: kincstár) tárgyhónap 15-éig folyósítja. 
A  támogatás mértéke a  helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra 
számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

 (2) A  támogatás utalványozásához a  kincstárnak a  helyi önkormányzat székhelye szerinti területi szerve (ezen 
alcím alkalmazásában a  továbbiakban: igazgatóság) a  kifizetés hónapjának 10-éig – önkormányzatonkénti 
bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal – a kincstár központi szervén keresztül adatot szolgáltat a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter részére.

3. § (1) A  helyi önkormányzat a  támogatás felhasználásáról 2017. december 31-ei fordulónappal az  éves költségvetési 
beszámolójában számol el.

 (2) Az  igazgatóság az  elszámolást a  központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével 
felülvizsgálja.
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3. Az egyházi és nem állami fenntartók támogatása

4. § (1) A  kincstár az  egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Átr.) 
szerint illetékes igazgatósága (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság)
a) a  bölcsődei pótlékra jogosultak vonatkozásában rendelkezésre álló mutatószámok, valamint a  bölcsődei 

pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege alapulvételével és
b) a bölcsődei pótlékra jogosult foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó – közalkalmazotti jogviszonyban töltött 

idő szerinti – besorolásának figyelembevételével
az egyházi és nem állami fenntartónak járó bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó 2017. évi támogatásról az Átr. 
szerinti, 2017. évre vonatkozó támogatásról szóló határozat keretében dönt.

 (2) Ha az egyházi és nem állami fenntartó az Átr. szerinti, 2017. évre vonatkozó kérelmét e rendelet hatálybalépése előtt 
benyújtotta, az igazgatóság
a) a bölcsődei pótlékról a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti – 2017 januárjára járó – szociális ágazati összevont pótlékra 

benyújtott kérelemben foglalt mutatószám alapján és
b) a bölcsődei pótlékra jogosult foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó – közalkalmazotti jogviszonyban töltött 

idő szerinti – besorolásának figyelembevételével,
erre irányuló külön kérelem nélkül dönt az Átr. szerinti, 2017. évre vonatkozó támogatásról szóló határozatában.

 (3) Az  egyházi és nem állami fenntartóknak a  bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó 2017. évi támogatására 
az  e  rendeletben nem szabályozott kérdésekben az  Átr. szabályait kell alkalmazni. Az  Átr. alkalmazása során 
a  bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó 2017. évi támogatás a  központi költségvetésről szóló törvényben 
a szolgáltatások működéséhez biztosított támogatásnak minősül.

 (4) Az  egyházi és nem állami fenntartó a  ténylegesen számfejtett és kifizetett bölcsődei pótlékról és szociális 
hozzájárulási adóról számol el. Ha a  ténylegesen számfejtett és kifizetett bölcsődei pótlék meghaladja 
a  támogatás folyósított összegét, a  fenntartó a  különbözet erejéig többlettámogatásra jogosult. Visszafizetési 
kötelezettség esetén nem kell ügyleti kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő végéig a visszafizetési 
kötelezettséget teljesítik.

4. A központi költségvetési szervek és a köztestületi költségvetési szervek támogatása

5. § (1) A  központi költségvetési szerv és a  köztestületi költségvetési szerv a  támogatási kérelmet a  szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszterhez nyújtja be.

 (2) Amennyiben önkormányzat és központi költségvetési szerv, illetve köztestületi költségvetési szerv között feladat, 
illetve intézmény átadás-átvétel történik, úgy a  bölcsődei pótlék kifizetéséhez szükséges forrás fejezetek közötti 
átcsoportosítása az átadást-átvételt megelőző hónap tényleges kifizetése alapján történik.

5. Záró rendelkezések

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

7. §  Ez a rendelet 2018. január 31-én hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ a bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás utalványozásához

Megye kódja/sorszám: /

neve:

Helyi önkormányzat A támogatás 2. § (1) bekezdése szerint   
meghatározott mértékeSorszám KSH 

kódja
PIR 

szám
Neve

Megye összesen:

..............................., ...... év .............hó ....... nap
P. H.

  .............................................. 
  igazgató

A Kormány 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) 
Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 
(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény 53. §-ában, valamint
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló  
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közfoglalkoztatási bér és a  közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes 
munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 81 530 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 18 740 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 3748 forint.
(2) Teljesítménybérezésnél a  teljesítménykövetelmények százszázalékos és a  teljes munkaidő teljesítése esetén 
kötelező legkisebb összege 2017. január 1-jétől 81 530 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti 
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teljesítése esetén a  közfoglalkoztatási bér növelhető. A  teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése 
esetén a  közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A  közfoglalkoztatót a  teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti 
meg többlettámogatás.
(3) Részmunkaidő esetén az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan 
csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az  egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 
22 800 forintnál.”

2. §  A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén 
a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 106 555 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 24 495 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 4899 forint.
(2) A  garantált közfoglalkoztatási bér esetében az  1.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell azzal az  eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a  teljesítménykövetelmények százszázalékos 
és a  teljes munkaidő teljesítése esetén a  közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2017. január 1-jétől  
106 555 forint/hó.”

3. §  A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes 
munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 89 705 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 20 620 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 4124 forint.
(2) A  közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 
legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 117 245 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 26 955 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 5390 forint.
(3) A  közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve 
közfoglalkoztatási garantált bér esetében az  1.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, 
azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a  teljesítménykövetelmények százszázalékos és a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén
a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2017. január 1-jétől 89 705 forint/hó,
b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2017. január 1-jétől 117 245 forint/hó.”

4. §  A Rendelet 2/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/C. § (1) A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott 
közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér
a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 42 805 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 9840 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 1968 forint.
(2) A  legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén 
a  közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott 
közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér
a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 55 940 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 12 860 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 2572 forint.”

5. §  A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  rendeletnek a  közfoglalkoztatási bér és a  közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 
(VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a  pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.  27.) 
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Korm. rendelet módosításáról szóló 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megalapított rendelkezéseit első 
alkalommal a 2017. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál 
kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.”

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(2) Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 
2017. január 1-jétől – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – 48 795 Ft.
(3) Abban az  esetben, ha az  egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az  egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 25 995 Ft.”

3. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés g) és r)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az  1–5.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és a 6. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés a), e) és 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím és a  7–9.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés v)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím és a  10.  melléklet tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 
valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 
2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § 
(3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A.  § (11)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím és a  11.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14., 15. és 17. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 16. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés m)  pont ma) és mf)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a) és 
zs)  pontjában, az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § (3)  bekezdés 
c)  pontjában, a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A.  § (11)  bekezdés b)  pontjában, az  egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV.  törvény 247.  § (1)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában, valamint a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről 
szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/1997. Korm. rendelet) 11. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének az utazási utalványon történő igazolására kötelezett)
„c) a  tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel történő kezelés igénybevétele során 
a gyógyszer kiadására jogosult egészségügyi szolgáltató,”

 (2) A 217/1997. Korm. rendelet 11. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) Az  Ebtv. 22.  §-ának alkalmazásakor a  tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel 
történő kezelésben részesülő biztosított a  kezelés igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségek 
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tekintetében a járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra, rehabilitációra 
beutalt biztosítottal azonos elbírálás alá esik.”

2. §  A 217/1997. Korm. rendelet 12/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére a kormányhivatal
a) a megállapodás megkötését követő 24. hónap első napjáig a sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyításához 
igazolást állít ki,
b) a TAJ-t hatósági igazolványon igazolja, ha az előírt járulék befizetése 24 hónapra megtörtént.”

3. §  A 217/1997. Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés l)  pontjában az „a Gyftv.” szövegrész helyébe az „a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 

és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi 
XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.)” szöveg,

b) 10/C. § (1) bekezdés d) pontjában az „a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 
(a továbbiakban: Gyftv.)” szövegrész helyébe az „a Gyftv.” szöveg

lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet] 26. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) A  14. életévét be nem töltött gyermek részére nyújtott, az  5. számú melléklet Összevont szakellátás jogcím 
járóbeteg-szakellátás és aktív fekvőbeteg-szakellátás előirányzatból finanszírozott ellátások elszámolása 1,1-es 
szorzó alkalmazásával történik.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti szorzó a  28.  § (1e)  bekezdése szerinti szorzóval egyidejűleg, valamint a  28/C.  § 
(2) bekezdésének megfelelően elszámolt teljesítmények esetében nem alkalmazható.”

5. §  A 43/1999. Korm. rendelet 27/A. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 27. § szerinti TVK-t módosítani kell:)
„d) az  ellátási terület Eftv. alapján történő módosításával, kivéve, ha a  felek az  Eftv. 5/B.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
szerinti közös kérelmükben úgy rendelkeznek, hogy a TVK ne kerüljön módosításra, illetve ha az a b) pont alapján 
az  ellátási területet átvevő fél számára már megállapításra vagy elvonásra került, vagy az  Eftv. alapján történt 
többletkapacitás befogadással összefüggő ellátási terület módosítása esetén, ha a  befogadás más egészségügyi 
szolgáltató területi ellátási kötelezettségét is érinti,”

6. §  A 43/1999. Korm. rendelet 28. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) Az  (1c) és (1d)  bekezdés szerinti, az  aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként 
jelentett és elszámolt teljesítmények elszámolása 1,1-es szorzó alkalmazásával történik.”

7. §  A 43/1999. Korm. rendelet a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § (1) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók a 2016. november 1-jén lekötött kapacitásuk 
alapján a 6/C. számú melléklet szerinti fix díjban részesülnek.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján megállapított fix díj a  kapacitás bármilyen jogcímen történő növelése esetén sem 
módosítható.
(3) A finanszírozó az (1) bekezdés alapján megállapított fix díjat csökkenti, ha az egészségügyi szolgáltató kapacitása 
bármilyen jogcímen – ide nem értve a 6 hónapot meg nem haladó szünetelés esetét – csökken.
(4) Azon egészségügyi szolgáltató részére, amely 2016. november 1-jét követően köt járóbeteg-szakellátás 
nyújtására finanszírozási szerződést, az (1) bekezdés szerinti fix díjat a finanszírozási szerződés megkötésének napján 
lekötött kapacitása szerint kell megállapítani.”
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8. §  A 43/1999. Korm. rendelet a következő 76/M. §-sal egészül ki:
„76/M.  § (1) Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 26. § (6) és (7) bekezdését, 28. § (1e) bekezdését, valamint 5., 28. 
és 28/A. számú mellékletét a 2017. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.
(2) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2016. (XII. 23.) 
Korm. rendelettel megállapított 27/A.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglaltakat a  2016. évi többletkapacitás 
befogadásoktól kell alkalmazni.”

9. § (1) A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 43/1999. Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 6/C. számú melléklettel egészül ki.
 (3) A 43/1999. Korm. rendelet 28. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A 43/1999. Korm. rendelet 28/A. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) A 43/1999. Korm. rendelet 34. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. §  A 43/1999. Korm. rendelet
a) 18/A. § (1) bekezdésében a „háziorvosi körzeteket” szövegrész helyébe a „háziorvosi és fogorvosi körzeteket” 

szöveg,
b) 18/A.  § (5)  bekezdésében a „háziorvosi körzetek” szövegrész helyébe a „háziorvosi és fogorvosi körzetek” 

szöveg,
c) 27.  § (3)  bekezdésében az  „a 2014. november hónapra” szövegrész helyébe az  „a finanszírozási év első 

hónapjára” szöveg,
d) 27.  § (4)  bekezdésében az  „a 2014. november hónapra” szövegrész helyébe az  „a finanszírozási év első 

hónapjára” szöveg,
e) 27.  § (6)  bekezdésében a  „kerül megállapításra” szövegrész helyébe a  „kerül megállapításra, azzal, hogy 

a 100% feletti TVK kihasználtságot elérő egészségügyi szolgáltatók TVK kerete nem csökkenhet” szöveg,
f ) 27/A. § (6) bekezdésében a „lakosai általi igénybevétele” szövegrész helyébe a „lakosai általi, a módosítás évét 

megelőző finanszírozási évben történt igénybevétele” szöveg,
g) 33/A. § (2a) bekezdésében a „76,325 millió forint” szövegrész helyébe a „82,533 millió forint” szöveg,
h) 35. § (13) bekezdésében a „3380” szövegrész helyébe a „3700” szöveg,
i) 48/A. §-ában a „napi fix díjjal történik, amelynek mértéke megegyezik a mindenkori hatályos krónikus napi 

díj és a 00025 kódszámú krónikus ellátás szorzójának szorzatával” szövegrész helyébe a „23 520 forint napi fix 
díjjal történik” szöveg,

j) 76/J. § (2) bekezdésében a „2016. október 1-jétől 2016. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2017. január 
1-jétől 2017. december 31-éig” szöveg, az  „Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete” szövegrész 
helyébe az „Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete” szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti a 43/1999. Korm. rendelet 27/B. § (2) bekezdése.

3. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló  
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 96/2003. Korm. rendelet) 12/C. § (2) bekezdése a következő 
c) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködőt a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató 
érintett szervezeti egységei vonatkozásában törli a hatósági nyilvántartásból, ha)
„c) a  személyes közreműködő az  e  tevékenységének hatósági nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételekkel 
– ide nem értve a személyes közreműködői szerződést – már nem rendelkezik, és az egészségügyi államigazgatási 
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szerv erre irányuló kötelezése ellenére a  hiányosságot a  kitűzött határidőre nem szünteti meg, valamint nem kéri 
a határidő meghosszabbítását.”

14. §  A 96/2003. Korm. rendelet 14. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  Eütv. 94.  §-a szerinti mentési tevékenységet, valamint a  betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató 
az  e  feladatának ellátását biztosító mentőjárműveiben, illetve betegszállító járműveiben bekövetkezett változást 
a változást követő 8 napon belül a következő adatok közlésével bejelenti a működési engedélyt kiadó egészségügyi 
államigazgatási szervnek:
a) a gépjármű érvényes rendszáma,
b) a gépjármű forgalmi engedélyének száma,
c) a gépjármű típusa,
d) a gépjármű gyártásának időpontja,
e) a gépjármű aktív vagy tartalék jellege,
f ) betegszállító jármű esetén az egyszerre szállítható beteg személyek száma és a rögzített ülések száma,
azzal, hogy ha a  változás érinti az  alkalmazott mentőegység típusát, illetve az  alkalmazott betegszállító jármű 
típusát, akkor az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
(3b) Az  egészségügyi szolgáltató által a  (3a)  bekezdés alapján bejelentett változás hatósági nyilvántartásba 
vételéről a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv 8 napon belül tájékoztatja a bejelentőt és 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt. Az egészségügyi szolgáltató által a (3a) bekezdés alapján bejelentett új 
mentőjármű, illetve betegszállító jármű szakmai minimumfeltételeknek való megfelelőségét a működési engedélyt 
kiadó egészségügyi államigazgatási szerv a nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül ellenőrzi.”

15. §  Hatályát veszti a 96/2003. Korm. rendelet
a) 11. § (11) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „legalább kétszeri, a” szövegrész,
b) 12. § (2) bekezdésében az „A közreműködői szerződés határozatlan időtartamra köthető.” szövegrész.

5. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.)  
Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A  várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 287/2006. Korm. rendelet) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) Az  1. számú mellékletben meghatározott PET/CT ellátás tekintetében kialakított központi várólista 
nyilvántartási rendszert (a  továbbiakban: PET/CT várólista) a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(a továbbiakban: NEAK) működteti.
(2) A NEAK a PET/CT várólista működtetése érdekében szakmai albizottságokból álló Központi Várólista Bizottságot 
(a továbbiakban: PET-Bizottság) hoz létre.
(3) A  PET-Bizottság feladata – a  PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott szakorvosi csoport (a  továbbiakban: szakmai team), vagy ennek hiányában 
a  kezelőorvos javaslata alapján – az  ellátási igények miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrend szerinti 
ellenőrzése, elbírálása, az ellátást végző szolgáltató és az ellátás időpontjának kijelölése.
(4) A  NEAK a  PET-Bizottság közreműködésével irányítja a  PET/CT várólistán lévő betegek ellátásának elosztását 
a  PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben szabályozottak 
figyelembevételével. A  NEAK az  egyedi publikus azonosítót, továbbá a  beavatkozás várható időpontját és helyét  
– a központi PET/CT várólista rendszerben – a honlapján közzéteszi.
(5) A  PET/CT várólistára történő felvételt követően a  (4)  bekezdésben foglalt adatokról a  vizsgálati javaslatot 
kezdeményező szakmai team vagy kezelőorvos útján a beteg személyesen tájékoztatást kap.
(6) A PET-Bizottság tagjait az Egészségügyi Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és a PET/CT várólistával 
kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott indikációk szerint illetékes 
szakmai tagozatainak javaslata alapján a NEAK jelöli ki.
(7) A  PET-Bizottság tagjainak listáját és a  PET-Bizottság működésének rendjét a  NEAK a  honlapján tájékoztatóban 
teszi közzé.”

 (2) A 287/2006. Korm. rendelet a következő 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B.  § (1) Azon esetekben, melyek tekintetében a  PET/CT várólistára felvételt 2017. április 1-jét megelőzően 
kezdeményezték, az OVSZK jár el várólistát vezető szervként, azzal, hogy
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a) ezen esetek tárgyában legkésőbb 2017. április 15-éig meg kell hozni a  döntést a  várólistára felvételről, és erre 
irányuló döntés esetén gondoskodni kell a várólistára felvételről,
b) ezen esetekben 2017. március 31-ét követően a  12.  §-nak és a  4. számú mellékletnek a  2017. március 31-én 
hatályos szabályait kell alkalmazni.
(2) Azon esetekben, melyek tekintetében a  PET/CT várólistára felvételt 2017. március 31-ét követően 
kezdeményezték, a  NEAK jár el várólistát vezető szervként, azzal, hogy 2017. június 30-áig a  PET/CT várólista 
az OVSZK által működtetett központi várólista rendszer részeként működik.
(3) Az OVSZK 2017. április 30-áig a PET/CT várólista és nyilvántartás valamennyi adatát átadja a NEAK részére.”

17. § (1) A 287/2006. Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az „az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a  továbbiakban: OVSZK)” szövegrész 

helyébe az „– a  12.  § (1)  bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével – az  Országos Vérellátó 
Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK)” szöveg,

b) 12/B.  § (1)  bekezdésében az  „a NEAK” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(a továbbiakban: NEAK)” szöveg,

c) 12/B. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a  továbbiakban: NEAK)” szövegrész 
helyébe az „a NEAK” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a 287/2006. Korm. rendelet

a) 17/B. §-a,
b) 4. számú melléklet A) pontja.

6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 337/2008. Korm. rendelet) 1. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti ellátás abban az esetben is többletkapacitásnak minősül, ha az a szolgáltató 
lekötött kapacitásához képest magasabb összegű elszámolással vagy többletforrás-igénnyel nem jár.”

 (2) A 337/2008. Korm. rendelet 1. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti eszköz és gyógyszer, valamint az (1) bekezdés h) pontja szerinti beavatkozás 
abban az esetben minősül többletkapacitásnak, ha azokra a szolgáltató finanszírozási szerződése nem terjed ki.”

19. §  A 337/2008. Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén]
„f ) egy rehabilitációs, illetve krónikus fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe egynapos ellátásra az  átcsoportosított, 
a  szolgáltató – adott rehabilitációs, illetve krónikus fekvőbeteg-szakellátási szakmájának – kapacitására 
az  átcsoportosítást megelőző finanszírozási évben jutó havi átlagos teljesítmény egyenértékének megfelelő 
mennyiségű súlyszám,”
[állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a  d)  pont szerinti kapacitás-mennyiséget meghaladóan 
csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.]

20. §  A 337/2008. Korm. rendelet 15/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés szerinti finanszírozási szerződés megkötéséről a NEAK az egészségügyért felelős minisztert soron 
kívül értesíti, ha a befogadás olyan ellátásra irányult, amely indokolja a jogosultságnak az egészségügyi szakellátás 
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló rendeletben történő rögzítését.”

21. §  A 337/2008. Korm. rendelet
a) 8/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „hét” szövegrész helyébe a „tizenegy” szöveg, az „öt” szövegrész helyébe 

a „hét” szöveg,
b) 13. § (7) bekezdésében a „3,8 vagy 6,6” szövegrész helyébe a „4,2 vagy 7,3” szöveg
lép.

22. §  Hatályát veszti a 337/2008. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés j) pontja.
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7. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának 
alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák 
körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

23. §  Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, 
feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és 
módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  NEAK – a  Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottsággal együttműködve – kidolgozza az  új finanszírozási 
technikára vonatkozó részletszabályokat, továbbá folyamatosan felülvizsgálja a  (2) és (3)  bekezdés szerinti 
szempontok alapján a befogadott technológiákat.”

8. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló  
35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 35/2011. Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  felelős személy az  (1)  bekezdés szerinti, kitöltött adatlap egy példányának átadásával – a  kitöltést követő 
legfeljebb 3 napon belül – tájékoztatja a  területi védőnői ellátásról szóló jogszabályban meghatározott védőnőt 
(a  továbbiakban: védőnő) és a  területileg illetékes házi gyermekorvost (háziorvost) vagy a  választott házi 
gyermekorvost (háziorvost) (a továbbiakban együtt: házi gyermekorvos) arról, hogy a gondozása alatt álló várandós 
nő az e rendelet szerinti ellátást tervezi igénybe venni.”

25. § (1) A 35/2011. Korm. rendelet 4. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (2) A 35/2011. Korm. rendelet 5. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (3) A 35/2011. Korm. rendelet 6. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

9. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 66/2012. Korm. rendelet)
a) 22. § (6) és (7) bekezdésében az „átvenni” szövegrész helyébe a „tételesen átvenni” szöveg,
b) 27.  § (2)  bekezdésében az  „az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény 

(a továbbiakban: GyT.) Mellékletére” szövegrész helyébe az „a Gytv. 2. számú mellékletére” szöveg,
c) 27. § (3) bekezdésében a „GyT. Mellékletére” szövegrész helyébe a „Gytv. 2. számú mellékletére” szöveg,
d) 27.  § (6)  bekezdés b)  pontjában és (7)  bekezdés b)  pontjában a „GyT. Mellékletébe” szövegrész helyébe 

a „Gytv. 2. számú mellékletére” szöveg
lép.

27. §  A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

10. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a  kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az  egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 
12. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egészségvédelmi bírság összege
a) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, legfeljebb 50 000 forint;
b) a  dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, valamint 
a  dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén, 
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továbbá a  dohányzási korlátozással érintett, valamint a  dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, valamint 
közterületeken nem, vagy nem megfelelő felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazása esetén, illetve annak nem 
szembetűnő módon történő megjelölése esetén
ba) legalább 100 000, legfeljebb 250 000 forint az ezen kötelezettségek betartásáért felelős személy tekintetében, 
illetve
bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 forint az  intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság 
tekintetében.
(1b) A  kiszabott egészségvédelmi bírság összegét úgy kell meghatározni, hogy az  igazodjék a  cselekmény 
súlyához és az  elkövető személyi körülményeihez. Az  eljáró hatóság az  (1a)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben 
– az  ott meghatározott összeghatártól eltérően – a  törvénysértőt 30 000 forintig terjedő helyszínen kiszabott 
egészségvédelmi bírsággal sújthatja. A helyszínen kiszabott bírság 30 napon belül történő meg nem fizetése esetén 
az (1a) bekezdést kell alkalmazni.”

11. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

29. §  A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az  egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő 
érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 124/2013. Korm. 
rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  miniszter a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti kérelmek esetén megvizsgálja a  jogszabályban foglalt feltételek 
teljesülését, és az egészségügyi humánerőforrás területi, illetve szakma szerinti megoszlásának figyelembevételével 
dönt a kérelemről.”

30. § (1) A 124/2013. Korm. rendelet 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  Eütev. 16/D.  § (2)  bekezdése szerinti havonta utalványozandó támogatási összegekre vonatkozó adatokat 
szolgáltatónkénti bontásban a  miniszter továbbítja a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a  továbbiakban: 
NEAK) részére.”

 (2) A 124/2013. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  igénylésnek megfelelő támogatási összeget – a  miniszter tájékoztatása alapján – a  NEAK havonta 
utalványozza a munkáltatónak.”

31. §  A 124/2013. Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  miniszter a  támogatás iránti igényt – az  igénylés adattartalmát is ideértve –, valamint a  támogatás 
felhasználását folyamatosan ellenőrzi. A  miniszter az  ellenőrzés keretében az  igénylés adattartalmát érintően 
kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.
(2) A miniszter az ellenőrzéseinek megállapításait, valamint a támogatási összeg tekintetében fennálló változásokat 
összesítve, intézményi bontásban küldi meg a NEAK részére.
(3) Ha a miniszter ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel 
támogatást, akkor a  jogosulatlan igénybevételről vagy felhasználásról értesíti a  NEAK-ot. A  NEAK a  jogosulatlanul 
igénybe vett vagy felhasznált támogatást
a) ha az értesítés az adott hónap 20-áig beérkezik, a tárgyhónapot követő hónapban,
b) ha az értesítés az adott hónap 20-át követően érkezik be, a tárgyhónapot követő második hónapban
esedékes, a jövedelem-kiegészítéssel összefüggő támogatási összegből levonja.”

32. §  A 124/2013. Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe 

az „a miniszter” szöveg,
b) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,
c) 2. § (4) és (7) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,
d) 2. § (5) bekezdésében az „az OEP-et” szövegrész helyébe az „a minisztert” szöveg,
e) 2. § (7) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a miniszter” szöveg,
f ) 3. § (1) bekezdésében a „kéremelnek” szövegrész helyébe a „kérelemnek” szöveg,
g) 3. § (5) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK a miniszter tájékoztatása alapján” szöveg,
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h) 6. § (3) bekezdésében az „az OEP-pel” szövegrész helyébe az „a NEAK-kal” szöveg,
i) 1.  melléklet 1.  pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „egészségügyért 

felelős miniszter” szöveg,
j) 2. melléklet 1.8. pontjában, 3. melléklet 1.8. pontjában az „OEP” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg,
k) 3.  melléklet 3.2.  pontjában a „kifizetett/október–december hónapra kifizetendő nettó összeg” szövegrész 

helyébe a „kifizetett nettó összeg/hónap” szöveg
lép.

12. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog  
gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló  
331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az  állam tulajdoni 
hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet 1.  §-ában 
az „Országos Egészségbiztosítási Pénztárt” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumot” szöveg lép.

13. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

34. §  A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
340/2013. Korm. rendelet) „5. Közös rendelkezések” alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § (1) Az  Ebtv. 27.  § (9a)  bekezdése szerinti fellebbezést a  külföldi gyógykezelésre jogosult személy, 
törvényes képviselője vagy kezelőorvosa a  döntés közlésétől számított 15 napon belül nyújthatja be az  Állami 
Egészségügyi Ellátó Központhoz (a  továbbiakban: ÁEEK). Az  ÁEEK haladéktalanul megkeresi az  Egészségügyi 
Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ETT), amely 30 napon belül felülvizsgálja az orvosszakmai javaslatot, annak 
indokoltságát. Az  ÁEEK az  ETT szakhatósági állásfoglalása alapján, annak beérkezésétől számított 15 napon belül 
dönt.
(2) Az Ebtv. 27. § (10) bekezdése szerinti döntés elleni fellebbezést az ÁEEK bírálja el.”

35. §  A 340/2013. Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

36. §  Hatályát veszti a 340/2013. Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése.

14. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 250/2014. 
Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Főigazgatóság:)
„a) biztosítja a  minisztériumok − kivéve a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, 
a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítása alá tartozó 
külképviseleteket – és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek 
keretében gondoskodik az  említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az  intézményi működéshez 
szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a  szervezetek munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel 
történő ellátásáról − ide nem értve az  informatikai és telekommunikációs eszközöket −, illetve az  intézményi 
működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről,”

38. §  A 250/2014. Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § A  3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltakat 2017. június 30-áig nem kell alkalmazni az  Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI)
a) Budapesten kívül, valamint
b) az 1139 Budapest, Váci út 73/A. szám alatti telephelyen
végzett azon feladataira – illetve az ezen feladatokat végző személyi állományra és a munkavégzésükhöz szükséges 
tárgyi eszközökre –, amelyeket az  EMMI az  egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő 
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minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok 
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján jogutódként az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 
vesz át.”

15. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. §  Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A 3. § a) és b) pontja, valamint a 4. § nem alkalmazható azon kórházakra, amelyek tekintetében a miniszter 
a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97.  § (2) vagy (3)  bekezdése alapján egészségügyi 
felsőoktatási intézményre ruházta át az irányítási hatásköröket.”

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

40. § (1) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 162/2015. 
Korm. rendelet) 17. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A támogatott szakképzés keretében a következő keretszámok meghatározására kerül sor:)
„g) nem egyetemi utánpótlást szolgáló szakfogorvosi szakképzés országos keretszáma.”

 (2) A 162/2015. Korm. rendelet 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az adott évben meghirdetett és be nem töltött keretszámok miniszteri döntés alapján átcsoportosíthatók.”

41. §  A 162/2015. Korm. rendelet 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatással kapcsolatos adminisztrációs és költségvetési feladatokat a  miniszter és 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) látja el.”

42. §  A 162/2015. Korm. rendelet 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  havonta utalványozandó támogatási összegekre vonatkozó adatokat szolgáltatónkénti bontásban 
a miniszter továbbítja a NEAK részére.”

43. §  A 162/2015. Korm. rendelet 31. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  miniszter a  támogatás iránti igényt – az  igénylés adattartalmát is ideértve –, valamint az  ezen jogcímen 
kiutalt támogatási összeg felhasználását folyamatosan ellenőrzi. A  miniszter az  ellenőrzés keretében az  igénylés 
adattartalmát érintően kiegészítő adatokat kérhet a  fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt 
foglalkoztató egészségügyi szolgáltatótól.
(7) Ha a  miniszter ellenőrzése során megállapítja, hogy a  fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt 
foglalkoztató egészségügyi szolgáltató jogosulatlanul vette igénybe vagy használta fel a  kiutalt támogatási 
összeget, akkor a  jogosulatlan igénybevételről vagy felhasználásról értesíti a  NEAK-ot. A  NEAK a  jogosulatlanul 
igénybe vett vagy felhasznált támogatást
a) ha az értesítés az adott hónap 20-áig beérkezik, a tárgyhónapot követő hónapban,
b) ha az értesítés az adott hónap 20-át követően érkezik be, a tárgyhónapot követő második hónapban
esedékes támogatási összegből levonja.”

44. §  A 162/2015. Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34.  § (1) Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
464/2016.  (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 17.  § (2)  bekezdés g)  pontja szerinti, a  2017. évre vonatkozó 
keretszámot a miniszter 2017. február 15-éig határozza meg.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint meghatározott keretszámra az  ÁEEK főigazgatója pályázati felhívását első alkalommal 
2017. március 15-éig teszi közzé az egészségügyi szolgáltatók részére.”

45. §  A 162/2015. Korm. rendelet
a) 17. § (2) bekezdés e) pontjában a „keretszám és” szövegrész helyébe a „keretszám,” szöveg,
b) 18. § (1) bekezdésében az „a)–c) és e) pontja” szövegrész helyébe az „a)–c), e) és g) pontja” szöveg,
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c) 18. § (2) bekezdésében az „a), c) és e) pontja” szövegrész helyébe az „a), c), e) és g) pontja” szöveg,
d) 18. § (7) bekezdésében a „b), c) és e) pontja” szövegrész helyébe a „b), c), e) és g) pontja szöveg,
e) 30. § (8) bekezdésében a „támogatást” szövegrész helyébe a „támogatást – a miniszter tájékoztatása alapján –” 

szöveg,
f ) 30. § (8) bekezdésében, 31. § (3) és (4) bekezdésében az „az OEP” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg,
g) 31. § (1) és (2) bekezdésében az „az OEP” szövegrészek helyébe az „a miniszter” szöveg,
h) 31. § (5) bekezdésében az „Az OEP” szövegrész helyébe az „A NEAK a miniszter tájékoztatása alapján” szöveg
lép.

46. §  Hatályát veszti a 162/2015. Korm. rendelet
a) 33. § (6) bekezdése,
b) 35. § (1) és (2) bekezdése.

17. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

47. §  Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról – jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában – a miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik.”

18. Egyéb rendelkezések

48. § (1) A  központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 224.  § (5)  bekezdés d)  pontja 
a „szövegrészek” szövegrész helyett a „szöveg” szöveggel lép hatályba.

 (2) Nem lép hatályba
a) az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 204/2016. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja és 9. §-a,
b) a  központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő 

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
ba) 34. § 5. pontjában a „27/B. § (2) bekezdésében,” szövegrész,
bb) 34. § 16. pontjában a „28/A. számú mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében,” szövegrész,
bc) 81. § (1) és (2) bekezdése,
bd) 231. §-a,
be) 242. §-a,
bf ) 299. § h)–k) pontja,

c) a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm.  rendeletnek a  központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
7. mellékletével megállapított 1. melléklet 29. pontja.

19. Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 
2017. október 28-án hatályát veszti.

 (2) Az  1.  § a  4–6.  §, a  8.  §, a  9.  § (1), (3) és (4)  bekezdése, a  10. és 11.  §, a  13–15.  §, a  18–22.  §, a  24–36.  §, a  38.  §, 
a 40–46. §, az 50. § (2) és (3) bekezdése, valamint az 1., 3., 4. és 7–11. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

 (3) A 17. § (1) bekezdés b) pontja, a 23. § és a 47. § 2017. január 2-án lép hatályba.
 (4) A 7. §, a 9. § (2) és (5) bekezdése, valamint a 2. és az 5. melléklet 2017. március 1-jén lép hatályba.
 (5) A 16. §, a 17. § (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint (2) bekezdés b) pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.
 (6) A 37. § 2017. július 1-jén lép hatályba.
 (7) A 12. §, az 50. § (1) bekezdése és a 6. melléklet 2017. október 27-én lép hatályba.
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50. § (1) A  12.  § és a  6.  melléklet az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv II. és 
III.  mellékletének módosításáról szóló, 2015. október 6-i (EU) 2015/1787 bizottsági irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

 (2) A 34–36. § és a 11. melléklet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 
2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) A  27.  § és a  10.  melléklet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
(EU) 2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

1. melléklet a .../2016. (... ...) Korm. rendelethez 
 

„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 
 

     millió forint 
  Megnevezés 2017. évi 

előirányzat 
  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 

Praxisfinanszírozás 
Eseti ellátás díjazása 
Ügyeleti szolgálat 

  
106 292,0 

649,3 
10 106,2 

 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen  117 047,5 
  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 

Iskolaegészségügyi ellátás 
Védőnői ellátás 
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
MSZSZ: gyermekgyógyászat 
MSZSZ: nőgyógyászat 

  
2 317,1 

22 009,8 
483,4 
121,6 

96,3 
 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen  25 028,2 
 3. Fogászati ellátás  27 946,8 
 4. Otthoni szakápolás  5 596,8 
 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás  6 196,9 
 8. Művesekezelés  23 171,1 

 11. Működési költségelőleg  2 000,0 
  Célelőirányzatok 

Méltányossági alapon történő térítések 
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása 
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 
Egészségügyi dolgozók 2017. november havi béremelésének fedezete 
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése 
Fiatal szakorvosok támogatása 

  
2 611,3 

55,0 
  

1250,0 
20,0 

12 222,6 
4 500,0 
1 354,0 
8 600,0 
2 520,0 

 13. Célelőirányzatok összesen  33 132,9 
 15. Mentés  37 040,9 
 17. Laboratóriumi ellátás  25 482,0 

  Összevont szakellátás 
Járóbeteg szakellátás 
Fekvőbeteg szakellátás 
- aktív fekvőbeteg szakellátás 
- krónikus fekvőbeteg szakellátás 
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 
- várólista csökkentés 
Extrafinanszírozás 
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 
Speciális finanszírozású szakellátás 

  
155 145,3 
539 304,8 
453 704,1 

79 170,9 
1 429,8 
5 000,0 
1 000,0 

70 000,0 
35 845,4 

 18. Összevont szakellátás összesen  801 295,5 
 20. Alapellátás és népegészségügy fejlesztése  4 500,0 
 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék  12 957,5 

 Összesen    1 121 396,1 
” 
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2. melléklet a .../2016. (... ...) Korm. rendelethez 
 

„6/C. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 
 

A járóbeteg-szakellátás fix díja 
 

 A B 
1 2016. november 1-jén lekötött kapacitás (óra) Havi fix díj (ezer forint) 
2 0-50  50 
3 51-250 250 
4 251-500 500 
5 501-2000 2 000 
6 2001-5000 5 000 
7 5001- 20 000 

” 

2. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„6/C. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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3. melléklet a .../2016. (... ...) Korm. rendelethez 
 

„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 
 

2017. évre vonatkozó TVK 
 
1. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2016. november és 2017. 
október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 75 410 123 037 
pontszám. Ebből: 
1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezett, 
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás 
fedezetére szolgáló keret, valamint 
b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete 
mindösszesen: 89 189 190 pontszám; 
1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények 
részére 66 950 553 pontszám a következők szerint:  

 A B C 

1 Intézmény Éves TVK többlet 
pontszám 

2 4013 Autizmus Alapítvány, Budapest 13 898 971 
3 R137 Pető András Főiskola 1 116 031 
4 5087 Dévény Anna Alapítvány 6 836 925 
5 7990 Vadaskert Alapítvány, Budapest 6 945 025 
6 B944 Gézengúz Alapítvány, III. kerület 13 982 433 
7 H058 Budapesti Korai Fejlesztő Központ 1 365 141 
8 N055 Újpesti Szakrendelő Intézet 22 806 027 
9   ÖSSZESEN 66 950 553 

 
2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2016. november és 2017. október közötti teljesítési 
időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 028 920 súlyszám. Ebből: 
2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezett, 
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás 
fedezetére szolgáló keret, 
b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint 
c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete 
mindösszesen: 541 súlyszám.” 
 

3. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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4. melléklet a .../2016. (... ...) Korm. rendelethez 
 

„28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 
 

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2017. évre vonatkozó TVK mennyisége 
 

 A B C D E F G 

1 Kód INTÉZMÉNY 

Aktív 
fekvőbeteg 
szakellátás  

 
 

éves (súlyszám) 

Egynapos 
sebészeti ellátás  

 
 
 

éves (súlyszám) 

Általános 
anesztéziában 

végzett egynapos 
fogászati ellátás 

 
éves (súlyszám) 

Meddőségkezelési 
ellátás 

 
 
 

éves (súlyszám) 

Összesen 
 
 
 
 

éves (súlyszám) 
2 1052 Mohácsi Kórház 6 001,92 785,56 0,00 0,00 6 787,47 
3 2912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 92 472,79 0,00 281,06 1 084,54 93 838,39 

4 A316 Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 0,00 367,61 0,00 0,00 367,61 

5 C353 URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 0,00 769,71 0,00 0,00 769,71 

6 H770 Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Nonprofit 
Kft. 453,59 0,00 0,00 0,00 453,59 

7 N584 Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő 
és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ 2 331,55 574,55 0,00 0,00 2 906,10 

8 N591 Szigetvári Kórház 4 832,38 0,00 0,00 0,00 4 832,38 
9 1084 Bajai Szent Rókus Kórház 14 995,00 340,20 0,00 0,00 15 335,20 

10 1122 
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Oktató Kórháza 62 127,65 78,72 0,00 0,00 62 206,37 

11 N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 13 454,97 480,12 0,00 0,00 13 935,09 
12 1243 Orosházi Kórház 9 928,37 409,31 0,00 0,00 10 337,67 
13 R464 Békés Megyei Központi Kórház 47 869,62 454,35 0,00 0,00 48 323,97 
14 1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 3 981,18 0,00 0,00 0,00 3 981,18 
15 1345 Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 0,00 818,72 0,00 0,00 818,72 
16 1349 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és 80 945,98 818,82 0,00 0,00 81 764,80 

4. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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Egyetemi Oktató Kórház 

17 1391 Sárospatak Város Rendelőintézete 0,00 802,53 0,00 0,00 802,53 

18 1400 Szántó J. Endre Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézet 0,00 448,26 0,00 0,00 448,26 

19 1407 Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 7 356,98 116,16 0,00 0,00 7 473,15 
20 M058 Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 3 179,65 497,03 0,00 0,00 3 676,68 

21 N587 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház 20 616,42 783,10 0,00 0,00 21 399,52 

22 N684 Almási Balogh Pál Kórház 7 808,03 0,00 0,00 0,00 7 808,03 

23 1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó 8 571,68 922,91 0,00 0,00 9 494,59 

24 1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek 
Szakkórháza 3 475,12 0,00 0,00 0,00 3 475,12 

25 1487 Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 12 021,00 0,00 0,00 0,00 12 021,00 

26 2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központ 93 907,49 0,00 322,50 0,00 94 229,98 

27 M226 Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. 0,00 327,40 0,00 0,00 327,40 

28 1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház 47 905,93 1 446,49 0,00 0,00 49 352,41 

29 C975 Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 0,00 611,87 0,00 0,00 611,87 

30 H059 Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 0,00 943,82 0,00 0,00 943,82 

31 M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Dunaújváros 16 913,91 93,47 0,00 0,00 17 007,38 

32 1601 Csornai Margit Kórház 0,00 532,97 0,00 0,00 532,97 
33 1630 Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 0,00 369,75 0,00 0,00 369,75 
34 1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 50 551,21 0,00 0,00 0,00 50 551,21 

35 1644 Karolina Kórház és Rendelőintézet 
Mosonmagyaróvár 5 290,21 0,00 0,00 0,00 5 290,21 

36 1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 
Intézet 14 323,83 0,00 0,00 0,00 14 323,83 

37 1683 Gróf Tisza István Kórház 8 247,02 271,69 0,00 0,00 8 518,71 
38 2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 99 632,17 0,00 393,28 1 290,30 101 315,75 
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39 N600 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 38 336,05 393,26 0,00 0,00 38 729,32 
40 2899 Mátrai Gyógyintézet 3 082,31 0,00 0,00 0,00 3 082,31 
41 N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 7 141,15 330,69 0,00 0,00 7 471,84 
42 N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 27 391,31 0,00 0,00 0,00 27 391,31 
43 N682 Bugát Pál Kórház 6 928,46 379,29 0,00 0,00 7 307,75 
44 1865 Vaszary Kolos Kórház 12 823,56 0,00 0,00 0,00 12 823,56 
45 1871 Selye János Kórház 1 406,45 538,83 0,00 0,00 1 945,28 
46 1876 Szent Borbála Kórház 27 203,81 0,78 0,00 0,00 27 204,59 
47 K404 Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft. 1 808,31 359,00 0,00 0,00 2 167,31 
48 1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 9 430,52 596,55 0,00 0,00 10 027,06 
49 1928 Szent Lázár Megyei Kórház 17 564,79 0,00 0,00 0,00 17 564,79 
50 1945 Margit Kórház Pásztó 0,00 447,34 0,00 0,00 447,34 
51 1980 Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 0,00 313,92 0,00 0,00 313,92 
52 2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 24 347,76 305,59 0,00 0,00 24 653,35 
53 2049 Szent Rókus Kórház és Intézményei 0,00 2 390,47 0,00 0,00 2 390,47 
54 2052 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 0,00 465,47 0,00 0,00 465,47 
55 2057 Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet 0,00 456,36 0,00 0,00 456,36 
56 2073 Tüdőgyógyintézet Törökbálint 7 471,41 0,00 0,00 0,00 7 471,41 
57 2090 Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat 0,00 317,62 0,00 0,00 317,62 
58 2095 Jávorszky Ödön Városi Kórház 14 413,94 124,80 0,00 0,00 14 538,74 
59 2103 Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 0,00 948,08 0,00 0,00 948,08 

60 2911 Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. 762,83 0,00 0,00 0,00 762,83 

61 6727 Százhalombattai Egészségügyi Központ 0,00 791,67 0,00 0,00 791,67 
62 C613 Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft. 0,00 1 674,66 0,00 0,00 1 674,66 
63 H199 Men For Care Szolgáltató Kft. 0,00 662,04 0,00 0,00 662,04 
64 N588 Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 0,00 320,40 0,00 0,00 320,40 
65 N593 Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet 15 738,16 0,00 0,00 0,00 15 738,16 
66 2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 41 981,79 0,00 0,00 0,00 41 981,79 
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67 2162 Siófoki Kórház-Rendelőintézet 11 026,05 310,94 0,00 0,00 11 337,00 
68 3205 Barcs Kistérségi Járóbetegellátó Központ 0,00 462,14 0,00 0,00 462,14 
69 A216 Fonyód Egészségügyi Nonprofit Kft. 0,00 404,00 0,00 0,00 404,00 
70 H275 Kaposvári Egyetem 5 011,46 0,00 0,00 0,00 5 011,46 
71 N683 Nagyatádi Kórház 4 164,17 151,22 0,00 0,00 4 315,39 
72 2230 Felső-Szabolcsi Kórház 14 396,20 274,51 0,00 0,00 14 670,71 

73 N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 
Egyetemi Oktatókórház 82 303,42 259,90 0,00 0,00 82 563,32 

74 2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza 
Kórház-Rendelőintézet 36 259,00 0,00 0,00 0,00 36 259,00 

75 2378 Kátai Gábor Kórház 7 918,74 0,00 0,00 0,00 7 918,74 
76 8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet 3 866,05 0,00 0,00 0,00 3 866,05 
77 N586 Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 2 064,64 32,92 0,00 0,00 2 097,56 
78 N596 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 6 511,16 0,00 0,00 0,00 6 511,16 
79 2392 Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 0,00 687,24 0,00 0,00 687,24 
80 2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház 26 149,64 0,00 0,00 0,00 26 149,64 
81 2436 Paksi Gyógyászati Központ 0,00 415,17 0,00 0,00 415,17 
82 N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház 4 982,93 356,07 0,00 0,00 5 339,00 
83 2524 Kemenesaljai Egyesített Kórház 0,00 472,91 0,00 0,00 472,91 
84 2531 Szent László Kórház 0,00 463,10 0,00 0,00 463,10 
85 N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 44 763,03 143,31 0,00 0,00 44 906,34 
86 2535 Magyar Imre Kórház 8 531,97 611,36 0,00 0,00 9 143,33 

87 2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 
Szakrendelő 5 380,32 420,08 0,00 0,00 5 800,40 

88 2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet 2 640,04 0,00 0,00 0,00 2 640,04 
89 2611 Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 0,00 374,43 0,00 0,00 374,43 
90 2893 Állami Szívkórház Balatonfüred 3 837,39 0,00 0,00 0,00 3 837,39 
91 C149 Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft. 0,00 0,00 0,00 982,63 982,63 

92 H505 Szent Donát Várpalota Kórház Egészségügyi és 
Szolgáltató Kft. 0,00 1 149,77 0,00 0,00 1 149,77 

93 N592 Deák Jenő Kórház 0,00 443,52 0,00 0,00 443,52 
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94 N594 Csolnoky Ferenc Kórház 39 047,72 0,00 0,00 0,00 39 047,72 
95 2703 Keszthelyi Kórház 4 296,25 540,72 0,00 0,00 4 836,98 
96 2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház 36 091,54 0,00 0,00 0,00 36 091,54 
97 2747 Kanizsai Dorottya Kórház 13 449,74 637,14 0,00 0,00 14 086,89 
98 N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 825,71 0,00 0,00 0,00 825,71 

99 0765 HT Medical Center Egészségügyi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 0,00 622,95 0,00 0,00 622,95 

100 2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda 
Gyermekkórháza 6 416,35 0,00 191,29 0,00 6 607,64 

101 2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 26 171,89 0,00 0,00 0,00 26 171,89 
102 2877 Heim Pál Gyermekkórház 16 977,69 0,00 250,00 0,00 17 227,69 

103 2878 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézet 46 312,59 845,93 0,00 0,00 47 158,52 

104 2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 25 950,09 0,00 0,00 0,00 25 950,09 

105 2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórházak 27 107,59 0,00 0,00 2 607,87 29 715,45 

106 2886 Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és 
Baleseti Központ 42 227,88 0,00 0,00 0,00 42 227,88 

107 2887 Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és 
Addiktológiai Intézet 6 558,94 357,57 0,00 0,00 6 916,50 

108 2889 Szent Imre Kórház 25 066,46 0,00 0,00 0,00 25 066,46 
109 2891 Uzsoki Utcai Kórház 39 707,17 0,00 0,00 0,00 39 707,17 
110 2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 25 474,09 0,00 0,00 0,00 25 474,09 
111 2897 Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 15 376,06 0,00 0,00 0,00 15 376,06 
112 2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 11 726,87 0,00 0,00 0,00 11 726,87 
113 2906 Országos Onkológiai Intézet 49 787,98 0,00 0,00 0,00 49 787,98 
114 2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 4 720,38 0,00 0,00 0,00 4 720,38 
115 2910 Országos Sportegészségügyi Intézet 2 531,32 0,00 0,00 0,00 2 531,32 
116 2913 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1 636,57 0,00 0,00 0,00 1 636,57 
117 2915 Semmelweis Egyetem 119 889,10 637,23 474,81 930,79 121 931,93 

118 4026 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 
Szeretetkórháza 1 194,94 0,00 0,00 0,00 1 194,94 
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119 7610 Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat 0,00 535,73 0,00 0,00 535,73 

120 7990 Vadaskert Alapítvány a Gyermek Lelki 
Egészségéért 1 481,27 0,00 0,00 0,00 1 481,27 

121 8714 KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. 0,00 0,00 0,00 5 575,33 5 575,33 
122 A275 Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 0,00 327,82 0,00 0,00 327,82 
123 C030 Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft. 0,00 0,00 0,00 639,34 639,34 
124 C247 Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 0,00 0,00 0,00 571,70 571,70 

125 C278 Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató 
Kft. 0,00 320,06 0,00 0,00 320,06 

126 H025 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 0,00 424,51 0,00 0,00 424,51 
127 H043 Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 0,00 542,86 0,00 0,00 542,86 
128 H915 Budai Egészségközpont Kft. 11 067,38 0,00 0,00 0,00 11 067,38 
129 K358 Ars Medica Lézerklinika Kft. 0,00 375,68 0,00 0,00 375,68 
130 K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 75 737,42 0,00 0,00 0,00 75 737,42 

131 K405 Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő 
Kft. 0,00 325,15 0,00 0,00 325,15 

132 K409 Istenhegyi Magánklinika Egészségügyi és 
Szolgáltató Zrt. 0,00 369,68 0,00 0,00 369,68 

133 K413 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 0,00 414,65 0,00 0,00 414,65 

134 K558 XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú 
Nonprofit Kft. 0,00 813,99 0,00 0,00 813,99 

135 K620 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 0,00 460,10 0,00 0,00 460,10 

136 M915 Betegápoló Irgalmas Rend 14 269,99 710,00 0,00 0,00 14 979,99 
137 N511 Szent Margit Kórház 12 271,95 0,00 0,00 0,00 12 271,95 
138  Összesen 1 970 207,39 42 576,31 1 912,93 13 682,49 2 028 379,12 

” 
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5. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„34. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

 

5. melléklet a .../2016. (... ...) Korm. rendelethez 
 

„34. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 
 

 A B C 

1 
  

Szolgáltató neve 
Havi fix 

díj 
(ezer Ft) 

2 1133 Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi 
Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét 

 167,0 

3 2258 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza  240,0 
4 B414 Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ, Budapest XVII. kerület  369,0 
5 B453 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII. kerület  508,0 
6 K431 Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Mezőkovácsháza  488,0 
7 M963 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Miskolc  2 227,0 
8 N840 Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület  1 023,0 
9 3581 Országos Vérellátó Szolgálat  94 820,0 

10 A946 Országos Epidemiológiai Központ  21 054,0 
11 R232 Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet  1 172,0 

” 
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6. melléklet a …/2016. (…) Korm. rendelethez 
 

„3. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez 
 

A vízminőség vizsgálatára szolgáló módszerekkel szemben támasztott követelmények 
 
Az ellenőrzés céljából alkalmazott analitikai módszereket az EN ISO/IEC 17025 szabvány 
vagy más, azzal egyenértékű, nemzetközileg elfogadott szabvány szerint kell validálni, a 
laboratóriumoknak és az azokkal szerződésben álló feleknek az EN ISO/IEC 17025 
szabványnak vagy más, nemzetközileg elfogadott hasonló szabványnak megfelelő 
minőségirányítási gyakorlatot kell követniük. 
 

1. Mikrobiológiai paraméterekre vonatkozó módszerek 
 
A vizsgálatokat nemzetközileg elfogadott módszerek szerint kell végezni. Az egyes 
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló  
464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) kihirdetésekor elfogadott 
módszereket a következő lista tartalmazza. A Kr. kihirdetését követő új nemzetközi (CEN 
vagy ISO) módszer honosítása esetén azonban a honosítástól kezdődően az új módszert kell 
alkalmazni. A laboratóriumok ezektől eltérő módszert akkor használhatnak, ha azokat 
ellenőrzik (validálják) és az 5. § (7) bekezdésében foglaltak szerint alkalmazásukat Budapest 
Főváros Kormányhivatala jóváhagyja. 
 
Escherichia coli (E. coli) és coliform baktériumok (MSZ EN ISO 9308-1 vagy MSZ EN ISO 
9308-2)  
Enterococcusok (MSZ EN ISO 7899-2)  
Pseudomonas aeruginosa (MSZ EN ISO 16266)  
tenyészthető mikroorganizmusok számlálása – telepszám 22 °C-on (MSZ EN ISO 6222)  
tenyészthető mikroorganizmusok számlálása – telepszám 36 °C-on (MSZ EN ISO 6222)  
Clostridium perfringens (beleértve a spórákat is) (MSZ EN ISO 14189) 
 

2. Kémiai és indikátor paraméterek, amelyekre a módszerrel szembeni 
teljesítménykövetelmények vonatkoznak 

 
2.1. Kémiai és indikátor paraméterek 
Az 1. táblázatban szereplő paraméterek esetében az analitikai módszerrel szemben 
követelmény, hogy képes legyen a határértéknek megfelelő koncentrációkat az adott 
határérték legfeljebb 30%-ának megfelelő alsó méréshatárral és az 1. táblázatban megadott 
mérési bizonytalansággal mérni. Az eredményt legalább annyi tizedesjegy pontossággal kell 
megadni, mint amennyivel az 1. számú melléklet B) és C) részében a határértékeket 
meghatározták. 
 
Az 1. táblázatban szereplő mérési bizonytalanság nem használható az 1. számú mellékletben 
megadott határértékek további tűréshatáraként. 
 
 
 
 
 

6. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez
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1. táblázat 

A módszerrel szembeni minimális követelmény – „mérési bizonytalanság” 
 A B C 

1 Paraméterek 

Mérési bizonytalanság 
(lásd az 1. megjegyzést) 

a határérték %-os arányában 
(a pH kivételével) 

Megjegyzések 

2 Alumínium 25   
3 Ammónium 40   
4 Antimon 40   
5 Arzén 30   

6 Benzo[a]pirén 50 Lásd az 5. 
megjegyzést. 

7 Benzol 40   
8 Bór 25   
9 Bromát 40   
10 Kadmium 25   
11 Klorid 15   
12 Króm 30   
13 Vezetőképesség 20   
14 Réz 25   

15 Cianid 30 Lásd a 6. 
megjegyzést. 

16 1,2-diklór-etán 40   
17 Fluorid 20   

18 
Hidrogénion koncentráció 
pH (pH egységekben 
kifejezve) 

0,2 Lásd a 7. 
megjegyzést. 

19 Vas 30   
20 Ólom 25   
21 Mangán 30   
22 Higany 30   
23 Nikkel 25   
24 Nitrát 15   
25 Nitrit 20   

26 Oxidálhatóság 50 Lásd a 8. 
megjegyzést. 

27 Peszticidek 30 Lásd a 9. 
megjegyzést. 

28 Policiklusos aromás 
szénhidrogének 

50 Lásd a 10. 
megjegyzést. 
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29 Szelén 40   
30 Nátrium 15   
31 Szulfát 15   

32 Tetraklóretilén 30 Lásd a 11. 
megjegyzést. 

33 Triklóretilén 40 Lásd a 11. 
megjegyzést. 

34 Trihalometánok – összesen 40 Lásd a 10. 
megjegyzést. 

35 Összes szerves széntartalom 
(TOC) 

30 Lásd a 12. 
megjegyzést. 

36 Zavarosság 30 Lásd a 13. 
megjegyzést. 

Az akrilamid, az epiklórhidrin és a vinilklorid ellenőrzése termékspecifikációk révén 
történik. 
 

2. táblázat 
A módszerrel szemben 2019. december 31-éig alkalmazható követelmények – „pontosság”, 

„precizitás” és „kimutatási határ” 
 A B C D E 

1 Paraméterek 

Pontosság 
(lásd a 2. 

megjegyzést) 
a határérték 

%-os 
arányában (a 

pH 
kivételével) 

Precizitás 
(lásd a 3. 

megjegyzést) 
a határérték 

%-os 
arányában (a 

pH 
kivételével) 

Kimutatási 
határ 

(lásd a 4. 
megjegyzést) 
a határérték 

%-os 
arányában (a 

pH 
kivételével) 

Megjegyzések 

2 Alumínium 10 10 10   
3 Ammónium 10 10 10   
4 Antimon 25 25 25   
5 Arzén 10 10 10   
6 Benzo[a]pirén 25 25 25   
7 Benzol 25 25 25   
8 Bór 10 10 10   
9 Bromát 25 25 25   
10 Kadmium 10 10 10   
11 Klorid 10 10 10   
12 Króm 10 10 10   
13 Vezetőképesség 10 10 10   
14 Réz 10 10 10   
15 Cianid 10 10 10 Lásd a 6. 
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megjegyzést. 
16 1,2-diklór-etán 25 25 10   
17 Fluorid 10 10 10   

18 

Hidrogénion 
koncentráció pH 
(pH 
egységekben 
kifejezve) 

0,2 0,2  Lásd a 7. 
megjegyzést. 

19 Vas 10 10 10   
20 Ólom 10 10 10   
21 Mangán 10 10 10   
22 Higany 20 10 20   
23 Nikkel 10 10 10   
24 Nitrát 10 10 10   
25 Nitrit 10 10 10   

26 Oxidálhatóság 25 25 10 Lásd a 8. 
megjegyzést. 

27 Peszticidek 25 25 25 Lásd a 9. 
megjegyzést. 

28 
Policiklusos 
aromás 
szénhidrogének 

25 25 25 Lásd a 10. 
megjegyzést. 

29 Szelén 10 10 10   
30 Nátrium 10 10 10   
31 Szulfát 10 10 10   

32 Tetraklóretilén 25 25 10 Lásd a 11. 
megjegyzést. 

33 Triklóretilén 25 25 10 Lásd a 11. 
megjegyzést. 

34 Trihalometánok 
– összesen 

25 25 10 Lásd a 10. 
megjegyzést. 

35 Zavarosság 25 25 25   
Az akrilamid, az epiklórhidrin és a vinilklorid ellenőrzése termékspecifikációk révén 
történik. 
 
2019. december 31-éig az ezen alpont szerinti „alsó méréshatár” és az 1. táblázatban 
szereplő „mérési bizonytalanság” követelmények helyett a 2. táblázatban szereplő 
„pontosság”, „precizitás” és „kimutatási határ” teljesítményjellemzők alkalmazásának van 
helye. 

 

 2.2. Megjegyzések az 1. és a 2. táblázathoz 
1. 
megjegyzés 

A mérési bizonytalanság a felhasznált adatok alapján a mérendő 
mennyiségre kapott értékek szórására jellemző nem negatív szám. A 
mérési bizonytalanságra vonatkozó módszerrel szembeni követelmény 
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(k = 2) a táblázatban megadott határérték százalékos aránya vagy annál 
jobb eredmény. Más rendelkezés hiányában a mérési bizonytalanságot a 
határérték szintjén kell megbecsülni. 

2. 
megjegyzés 

A pontosság a szisztematikus hiba mutatója, azaz a nagy számú ismételt 
mérés átlagértéke, valamint a valódi érték közötti különbség. Részletesebb 
leírás az ISO 5725 szabványban található. 

3. 
megjegyzés 

A precizitás a véletlen hiba mutatója, és rendszerint az eredmények 
átlagérték körüli (egy tételen belüli és tételek közötti) szórásaként 
fejezzük ki. Az elfogadható precizitás a relatív szórás kétszerese. Ezt a 
kifejezést részletesebben az ISO 5725 szabvány írja le. 

4. 
megjegyzés 

A kimutatási határ: 
– vagy a paramétert alacsony koncentrációban tartalmazó természetes 
minta egy tételén belüli szórásának háromszorosa, vagy 
– egy vakminta (egy tételen belüli) szórásának ötszöröse. 

 

5. 
megjegyzés 

Ha a mérési bizonytalanság értéke nem érhető el, a rendelkezésre álló 
legjobb technikát kell kiválasztani (60%-ig). 

6. 
megjegyzés 

A módszer meghatározza az összes cianidtartalmat annak minden 
formájában. 

7. 
megjegyzés 

A pontosság, a precizitás és a mérési bizonytalanság értékei pH-
egységekben vannak kifejezve. 

8. 
megjegyzés 

Referencia-módszer: EN ISO 8467. 

9. 
megjegyzés 

A módszerrel szembeni követelmények egyedi peszticidekre vonatkoznak 
és jelzésértékűek. A mérési bizonytalanság értéke számos peszticid 
esetében 30% is lehet, más peszticidek esetében azonban legfeljebb 80%-
os érték is megengedhető. 

10. 
megjegyzés 

A módszerrel szembeni követelmények az egyes anyagokra vonatkoznak, 
és meg kell felelniük az 1. számú melléklet B) részében az egyes 
anyagokra vonatkozó határértékek 25%-ának 

11. 
megjegyzés 

A módszerrel szembeni követelmények az egyes anyagokra vonatkoznak, 
és meg kell felelniük az 1. számú melléklet B) részében az egyes 
anyagokra vonatkozó határértékek 50%-ának 

12. 
megjegyzés 

A mérési bizonytalanságot az összes szerves széntartalom (TOC) 3 mg/l-
es szintjén kell megbecsülni. Az összes szerves széntartalom és oldott 
szerves szén meghatározására szolgáló CEN 1484 útmutatót [Guidelines 
for the determination of TOC and dissolved organic carbon (DOC)] kell 
használni. 

13. 
megjegyzés 

A mérési bizonytalanságot az EN ISO 7027 szabványnak megfelelően 1,0 
NTU (nefelometriás turbiditási egység) szinten kell megbecsülni. 
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3. Biológiai vizsgálatok 
 
A biológiai vizsgálatokat a vonatkozó (nemzetközi vagy hazai) szabványok szerint kell 
végezni. 
 

4. Az indikatív dózis és az analitikai módszerekkel szembeni követelmények ellenőrzése 
 
4.1. Az indikatív dózisnak való megfelelés ellenőrzése 
 
4.1.1. Az emberi fogyasztásra szánt vízben jelen lévő radioaktivitás kimutatására különböző 
megbízható vizsgálati stratégiák alkalmazhatóak. E stratégiák kiterjedhetnek bizonyos 
radionuklidok vagy egyetlen radionuklid vagy az összesalfa-aktivitás vagy az összesbéta-
aktivitás vizsgálatára. 
 
4.1.2. Bizonyos radionuklidok vagy egyetlen radionuklid vizsgálata 
4.1.2.1. Ha valamelyik aktivitáskoncentráció meghaladja a vonatkozó származtatott érték 
20%-át, vagy a tríciumkoncentráció meghaladja az 1. számú melléklet C) részében foglalt 
táblázatban szereplő parametrikus értéket, további radionuklidok vizsgálatára van szükség. A 
mérendő radionuklidokat a radioaktivitás valószínű forrásaira vonatkozó valamennyi releváns 
információ figyelembevételével az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozza meg. 
 
4.1.3. Az összesalfa-aktivitásra és az összesbéta-aktivitásra vonatkozó vizsgálati stratégiák 
4.1.3.1. Az indikatív dózis parametrikus indikatív értékének ellenőrzésére alkalmazhatóak az 
összesalfa-aktivitásra és az összesbéta-aktivitásra vonatkozó vizsgálati stratégiák. Adott 
esetben az összesbéta-aktivitás helyett a K-40 aktivitás koncentráció kivonásával a maradék 
béta-aktivitás is használható. E célból összesalfa-aktivitás és összesbéta-aktivitás vizsgálati 
szinteket kell meghatározni. Az ajánlott összesalfa-aktivitás vizsgálati szint 0,1 Bq/l. Az 
ajánlott összesbéta-aktivitás vizsgálati szint 1,0 Bq/l. 
4.1.3.2. Ha az összesalfa-aktivitás és az összesbéta-aktivitás egyidejűleg kisebb, mint 0,1 
Bq/l, illetve 1,0 Bq/l, az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv feltételezheti, hogy az indikatív dózis alacsonyabb a 0,1 mSv parametrikus 
értéknél, így nincs szükség az indikatív dózis meghatározásához további izotópspecifikus 
radiológiai vizsgálatra, kivéve, ha más forrásból tudomása van arról, hogy bizonyos 
radionuklidok jelen vannak a vízben, és az indikatív dózisnak a 0,1 mSv értéket való 
túllépését okozhatják. 
4.1.3.3. Ha az összesalfa-aktivitás meghaladja a 0,1 Bq/l-t vagy az összesbéta-aktivitás 
meghaladja az 1,0 Bq/l-t, meghatározott radionuklidok analízisére van szükség. 
4.1.3.4. Az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
alternatív összesalfa-aktivitás és összesbéta-aktivitás vizsgálati szinteket is meghatározhat, ha 
bizonyítani tudják, hogy ezek az alternatív szintek összhangban állnak az indikatív dózis 0,1 
mSv értékével. 
4.1.3.5. A mérendő radionuklidokat a radioaktivitás valószínű forrásaira vonatkozó 
valamennyi releváns információ figyelembevételével az illetékes népegészségügyi szerv, 
valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozza meg. Mivel a magas trícium 
koncentráció más mesterséges radionuklidok jelenlétére utalhat, a tríciumot, az összesalfa-
aktivitást és az összesbéta-aktivitást ugyanazon a mintán kell mérni. 
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4.2. Az indikatív dózis kiszámítása 
 
4.2.1. Az indikatív dózist a mért radionuklid-koncentrációk és a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott dózisegyütthatók, vagy az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elismert információk alapján kell kiszámítani, az éves 
ivóvízbevitel alapján (felnőttek esetében 730 l). Ha a következő egyenlőtlenség teljesül, az 
illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feltételezheti, 
hogy az indikatív dózis alacsonyabb a 0,1 mSv parametrikus értéknél, és további vizsgálatra 
nincs szükség: 

 
ahol 
Ci (obs) = az i radionuklid megfigyelt koncentrációja 
Ci (der) = az i radionuklid származtatott koncentrációja 
n = észlelt radionuklidok száma 
 
4.2.2. Származtatott radioaktivitás-koncentrációk az emberi fogyasztásra szánt vízben (1)  

  A B C 
1 Származás Nuklid Származtatott koncentráció 
2 Természetes U-238 (2) 3,0 Bq/l 
3   U-234 (2) 2,8 Bq/l 
4   Ra-226 0,5 Bq/l 
5   Ra-228 0,2 Bq/l 
6   Pb-210 0,2 Bq/l 
7   Po-210 0,1 Bq/l 
8 Mesterséges C-14 240 Bq/l 
9   Sr-90 4,9 Bq/l 

10   Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l 
11   Am-241 0,7 Bq/l 
12   Co-60 40 Bq/l 
13   Cs-134 7,2 Bq/l 
14   Cs-137 11 Bq/l 
15   I-131 6,2 Bq/l 

(1) A táblázat a leggyakoribb természetes és mesterséges radionuklidokra vonatkozó értékeket tartalmazza, 
melyek 0,1 mSv dózisra, 730 liter éves vízbevitellel és a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról 
szóló, 1996. május 13-i 96/29/EURATOM tanácsi irányelv III. melléklet (A) táblázatában meghatározott 
dózisegyütthatók alkalmazásával kiszámított pontos értékek. Ugyanezen a módon a más radionuklidokra 
vonatkozó, származtatott koncentrációk is kiszámíthatók. 
(2) A táblázat kizárólag az urán radiológiai tulajdonságait veszi figyelembe, kémiai toxicitását nem. 
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4.3. Módszertani követelmények 
 
A következő paraméterekre és radionuklidokra vonatkozóan az alkalmazott elemzési 
módszernek az aktivitáskoncentrációkat legalább az alább meghatározott kimutatási határral 
tudnia kell mérnie:  
  A B C 

1 Paraméterek és radionuklidok Kimutatási határ 
(1. és 2. megjegyzés) Megjegyzések 

2 Trícium 10 Bq/l 3. megjegyzés 
3 Radon 10 Bq/l 3. megjegyzés 
4 Összesalfa-aktivitás 0,04 Bq/l 4. megjegyzés 
5 Összesbéta-aktivitás 0,4 Bq/l 4. megjegyzés 
6 U-238 0,02 Bq/l  
7 U-234 0,02 Bq/l  
8 Ra-226 0,04 Bq/l  
9 Ra-228 0,02 Bq/l 5. megjegyzés 

10 Pb-210 0,02 Bq/l  
11 Po-210 0,01 Bq/l  
12 C-14 20 Bq/l  
13 Sr-90 0,4 Bq/l  
14 Pu-239/Pu-240 0,04 Bq/l   
15 Am-241 0,06 Bq/l   
16 Co-60 0,5 Bq/l   
17 Cs-134 0,5 Bq/l   
18 Cs-137 0,5 Bq/l   
19 I-131 0,5 Bq/l   

Megjegyzések: 
1. A kimutatási határt az ISO 11929 („A jellemző határértékek [döntési határérték, kimutatási határ és 
megbízhatósági tartományok] meghatározása az ionizáló sugárzás méréséhez - Alapok és alkalmazások”) 
szabvány szerint, 0,05-os első- és másodfajú hiba feltételezésével kell meghatározni. 
2. A mérési bizonytalanságokat teljes standard bizonytalanságként vagy kiterjesztett standard 
bizonytalanságként, 1,96-os kiterjesztési tényezővel, az „Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez” 
című ISO-útmutató alapján kell kiszámítani és megadni. 
3. A trícium és a radon kimutatási határa a 100 Bq/l parametrikus érték 10%-a. 
4. Az összesalfa-aktivitás és az összesbéta-aktivitás kimutatási határa a 0,1 Bq/l, illetve az 1,0 Bq/l vizsgálati 
érték 40%-a.  
5. Ez a kimutatási határ csak új vízforrás esetében, az indikatív dózis kezdeti vizsgálatára alkalmazandó. Ha a 
kezdeti vizsgálat alapján nem valószínű, hogy az Ra-228 meghaladja a származtatott koncentráció 20%-át, a 
kimutatási határ az Ra-228 nuklidra vonatkozó rutinmérések esetében 0,08 Bq/l-re növelhető, amíg az 
ellenőrzés megismétlése nem szükséges.” 
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7. melléklet a .../2016. (... ...) Korm. rendelethez 
 
1. A 35/2011. Korm. rendelet 4. melléklet 5-7. pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
„5. A területileg illetékes házi gyermekorvos (háziorvos) vagy a választott házi gyermekorvos 
(háziorvos) neve, telefonszáma, e-mail címe: 
 
6. Védőnő neve, telefonszáma, e-mail címe: 
 
7. Gyermekgyógyász 
a) neve: 
b) telefonszáma: 
c) e-mail címe: 
d) működési nyilvántartásának száma:” 

7. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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8. melléklet a .../2016. (... ...) Korm. rendelethez 
 
1. A 35/2011. Korm. rendelet 5. melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„V. Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 0-4 napos életkorban 
Vizsgálatot végző gyermekgyógyász neve: 
a) Teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére 

megtörtént ……..év……..hó……nap, 
eredménye:…………..…………………………… 
b) Testtömeg, testhossz, fejkörfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése 

megtörtént ……..év……..hó……nap, 
eredménye:…………..…………………………… 
c) Ideggyógyászati vizsgálat 

megtörtént ……..év……..hó……nap, 
eredménye:…………..…………………………… 
d) Csípőficam szűrése 

megtörtént ……..év……..hó……nap, 
eredménye:…………..…………………………… 
e) Érzékszervek működésének vizsgálata (hallás, látás) 

megtörtént ……..év……..hó……nap, 
eredménye:…………..…………………………… 

 
 

 BCG oltás beadása megtörtént:  év  hó  nap  óra  perc 
Oltóanyag száma: 
 

.......................................................  
Gyermekgyógyász aláírása  

P. H. 
A dokumentum lezárva: 
Dátum: .......... év ................................... hó ...... nap 
 

 ...........................................................  
Felelős személy aláírása 

 ....................................................................  
Gyermekgyógyász aláírása 

 P. H.  P. H. 
” 

8. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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9. melléklet a .../2016. (... ...) Korm. rendelethez 
 
1. A 35/2011. Korm. rendelet 6. melléklet VIII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„VIII. További ápolási, ellátási javaslat, alkalmazandó módszerek: 
Egyéb megállapítás: 

Dátum: .......... év ................................... hó ...... nap 
 

 ........................................................  
Felelős személy aláírása 

  

    
    

 P. H.”   
 

9. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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10. melléklet a .../2016. (... ...) Korm. rendelethez 
 
1. A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” 
részében foglalt „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” megjelölésű táblázat a következő 
109-121. sorral egészül ki: 
 

[1  Hivatalos elnevezés 
/illetve más név vagy 

rövidítés, illetve külföldön 
gyakran használt más 

írásmód/ 

   
Kémiai név] 

„     
109 4-benzylpiperidine 4-(phenylmethyl)piperidine 
110 3,4-

dichloromethylphenidate/ 
3,4-CTMP 

methyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[piperidin-2-yl]acetate 

111 A-836,339 N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-
ylidene]- 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane- carboxamide 

112 MXP, methoxyphenidine, 2-
MeO-diphenidine 

1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine 

113 3F-phenmetrazine, meta-
fluoro- phenmetrazine, 
meta-F-phenmetrazine 

2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine 

114 N-(2-methoxyethyl)-N-(1-
methylethyl)-2-(1-pentyl-
1H-indol-3-yl)-4-thiazol-
methanamine 

N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-
indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine 

115 N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-
indol-3-yl)-4-thiazol- 
methanamine 

N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-
methanamine 

116 alpha-PBT; alfa-PBT; a-
PBT; α-
Pyrrolidinobutiothiophenone 

2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one 

117 Diclazepam, 2-
Chlorodiazepam, Ro5-3448 

7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H- 
1,4-benzodiazepin-2-one 

118 Diphenidine, 1,2-
diphenylethylpiperidine; 
DPD; 1,2-DEP; DIPH 

1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine 

119 MTTA; MTA; 
Mephtetramine 

2-[(Methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-
1(2H)-one 

120 Nitracaine 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate 
121 EG-018 (naphthalen-1-yl)(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-

methanone 
” 

10. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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11. melléklet a .../2016. (... ...) Korm. rendelethez 
 

„1. melléklet a 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez 
 
Előzetes engedélyezési kötelezettség alá tartozó egészségügyi ellátások a határon átnyúló 

egészségügyi ellátás keretében végzett külföldi gyógykezeléseknél 
 

A  B 
I. Az előzetes engedélyezési kötelezettség alá tartoznak az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 

finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a 
következő ellátások: 

1. Az R. 3. számú mellékletében foglalt fekvőbeteg-szakellátás esetében valamennyi fekvőbeteg-
szakellátás, valamint az ehhez kapcsolódó, az R. 1. számú mellékletében felsorolt tételes elszámolás alá 
eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok, valamint az R. 1/A. számú mellékletében felsorolt 
tételes elszámolású hatóanyagok. 

2. Az R. 9. számú mellékletében felsorolt egynapos ellátások abban az esetben, ha azokat az ellátás nyújtása 
szerinti európai uniós tagállamban fekvőbeteg-szakellátás keretében nyújtották. A következő egynapos 
ellátások – nagy értékük miatt – minden esetben engedélykötelesek: agyi gamma-sugár-sebészet 
(speciális intracranialis műtétek 18 év felett és alatt), a szív elektrofiziológiai vizsgálata, angioplastica 
arteriae subclaviae PTA, angioplastica extremitatis inferioris PTA, angioplastica aa. pelveos PTA, 
pacemaker és defibrillátor beültetése, prostata egyéb alternatív LASER műtétei. 

3. Az R. 8. számú mellékletében felsorolt nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, 
beavatkozások – kivéve a szervátültetéshez kapcsolódó ellátásokat –, valamint az R. 10. számú 
mellékletében meghatározott kúraszerű ellátások. 

4. Az R. 2. számú mellékletében felsorolt járóbeteg-szakellátások, valamint az R. 15. és 15/a. számú 
mellékletében felsorolt gondozási tevékenységek közül: a CT, MRI diagnosztikai és terápiás 
beavatkozások, a molekuláris biológiai diagnosztikai eljárások a kapcsolódó mintavételi eljárásokkal, 
továbbá Szomatostatin receptor szcintigráfia, Pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH 
kezeléssel, Kezelés Sr-89 Metastronnal, Adrenerg receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel, 
Mellékvesekéreg szcintigráfia, Agyi receptor SPECT vizsgálat, Pharmacologiai neurectomia III., 
botulinum toxinnal, Mellékvese kéreg szcintigráfia + Dexamethason suppr., Szívizom receptor 
szcintigráfia I-123 MIBG-vel, Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakonnal, 
Pharmacologiai neurctomia II., botulinum toxinnal, Szívizom FDG vizsgálat SPECT-el, 
Embolizáció/sclerotisatio - szuperszelektív - egy ág, Immunszcintigráfia jelzett antitesttel, a teljes testről. 

” 

11. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez
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A Kormány 465/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a méltányossági nyugdíjemelés szabályainak módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (6) bekezdésében és 101. § (1) bekezdés 
n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 72/B. § (11) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésénél előnyben kell részesíteni)
„c) azt a kérelmezőt, aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket nevelt, és”

2. §  A TnyR. a következő 96. §-sal egészül ki:
„96.  § A  méltányossági nyugdíjemelés szabályainak módosításáról szóló 465/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel 
megállapított 72/B.  § (9)  bekezdését, (11)  bekezdés c)  pontját és (20)  bekezdés a)  pontját a  2017. január 1-jén 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  A TnyR.
a) 72/B. § (9) bekezdésében a „75 000” szövegrész helyébe a „85 000” szöveg,
b) 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a „85 000” szövegrész helyébe a „90 000” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti a TnyR.
a) 72/B. § (11) bekezdés a) pontjában a „vagy” szövegrész,
b) 72/B. § (11) bekezdés b) pontjában az „illetőleg” szövegrész.

5. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 466/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény 58.  § (1)  bekezdés a), b) és k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tbj. vhr.) 4.  §-a 
a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A járulékok és a foglalkoztatói kötelezettségek tekintetében a Tbj. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a tanulmányok 
szünetelésének időtartama alatt azt az  időtartamot kell érteni, amíg a  tanulói, hallgatói jogviszony szünetel, 
valamint a szünetelést közvetlenül követő 3 hónapot.”

2. §  A Tbj. vhr. 4/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem kell járulékalapot képező jövedelemként figyelembe venni azt a  jövedelmet, amelynek kifizetése 
(juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban a  Tbj. 11.  §-a, 11/A.  §-a, 11/B.  §-a vagy 13.  §-a 
alapján nem állt fenn biztosítási jogviszony, függetlenül a kifizetés (juttatás) időpontjától.”
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3. §  A Tbj. vhr. a következő 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C.  § (1) A  Tbj. 11/B.  § (1)  bekezdésének alkalmazásában a  harmadik államban fennálló biztosítás igazolása 
a harmadik állam illetékes hatósága által kiállított, magyar nyelvre lefordított és magyar közjegyző által hitelesített 
igazolás birtokában lehetséges, amely bizonyítja, hogy a harmadik államból kiküldött személy e harmadik államban 
egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási rendszerben egyaránt biztosított.
(2) A Tbj. 11/B. § (2) bekezdésének alkalmazásában
a) a  harmadik államban fennálló biztosítás igazolása a  harmadik állam illetékes hatósága által kiállított, magyar 
nyelvre lefordított és magyar közjegyző által hitelesített igazolás birtokában lehetséges, amely bizonyítja, hogy 
a harmadik államból kiküldött személy e harmadik államban egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási rendszerben 
egyaránt biztosított, és
b) annak bizonyítása, hogy a  harmadik államból kiküldött személy nem tartozik a  szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá, az  erről szóló írásbeli nyilatkozat 
megtételével lehetséges.”

4. §  A Tbj. vhr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) Ha az  egyéni vállalkozó vagy a  társas vállalkozó többes biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya 
hónap közben keletkezik, vagy szűnik meg, akkor a  tárgyhónap azon részére, amikor az  egyéni vállalkozó vagy 
a társas vállalkozó nem rendelkezett több jogviszonnyal, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári 
napra a járulékalap harmincadrészét kell figyelembe venni.
(2) Ha a Tbj. 31.  § (4)  bekezdés a)  pontjában meghatározott körülmények a  naptári hónap egészében nem állnak 
fenn, a járulékfizetési kötelezettség kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincadrészét kell alapul 
venni.”

5. §  A Tbj. vhr. a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B.  § A Tbj. 31.  § (4)  bekezdés b)  pontjában említett, az  Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban 
közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok igazolására
a) külföldi felsőoktatási intézmény esetében olyan munkanapokon végzett felsőoktatási tevékenység igazolása 
szükséges, ahol a tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktatói személyes közreműködést igénylő foglalkozások 
(előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció) szükségesek,
b) külföldi köznevelési intézmény esetében olyan munkanapokon végzett iskolarendszerű köznevelési tevékenység 
igazolása szükséges, ahol a tanulmányi követelmények teljesítéséhez pedagógus, szakképzés esetén pedagógus és 
gyakorlati oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozások (tanítási óra, szakmai gyakorlat) szükségesek.”

6. §  A Tbj. vhr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Tbj. 34.  § (10)  bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló megállapodás 
megkötéséhez bemutatandó a  kedvezményezett személyazonosságát igazoló okmány, a  lakó-, tartózkodási-, 
illetve szálláshelyet igazoló dokumentum, külföldi állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 
tartózkodásra jogosító okmány, ide nem értve a  gyógykezelési célú tartózkodási engedélyt és a  kishatárforgalmi 
engedélyt.”

7. §  A Tbj. vhr. a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B.  § (1) Ha a  Tbj. 34.  § (1)  bekezdése alapján a  nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező 
jövedelem szerzése céljából 2012. január 1-jét megelőzően a  rokkantsági nyugdíj megszerzése érdekében kötött 
megállapodás 2011. november 1-je és 2012. július 25-e között került megszüntetésre, a  megállapodást kötő 
személy – kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a  kedvezményezett – (a továbbiakban együtt: 
igénylő) kérelmére a  megállapodás alapján megfizetett járulékot, 1095 napnál hosszabb időtartamban fennálló 
megállapodás esetén legfeljebb a  megállapodás megszüntetésétől visszafelé számított 1095 napra befizetett 
összeget – az  Art. szerinti elévülési időn belül – vissza kell fizetni. A  visszafizetésre kerülő járulék összegére 
vonatkozóan kamatfizetési kötelezettség nem áll fenn.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha az igénylő
a) 2012. január 1-jén nem minősült megváltozott munkaképességű személynek,
b) 2017. január 1-jén megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, vagy a  2012. január 1-je és 
2016. december 31-e közötti időszak egészében vagy egy részében megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásában részesült,
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c) az igénylő saját jogú nyugellátásban részesül,
d) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló kormányrendelet 
szerinti nyilatkozata alapján 2017. július 1-jéig a Tbj. 34. §-a szerinti megállapodást kötött.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítésekor a  folytatólagosan kötött megállapodások 
időtartamát össze kell számítani.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában az Art. szerinti elévülési idő 2017. január 1-jével kezdődik.”

8. §  A Tbj. vhr. 24. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkáltató nyilatkozik továbbá arról, hogy:)
„d) a munkavállalót nem abból a célból küldi ki, hogy egy korábban kiküldött munkavállalót felváltson, illetve nincs 
tudomása arról, hogy az álláshelyet a kiküldetést megelőzően egy másik kiküldött töltötte be,”

9. §  A Tbj. vhr. 24. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A munkáltató nyilatkozik továbbá arról, hogy:)
„i) a kiküldetés időtartama alatt a kiküldött munkavállaló felett teljeskörűen gyakorolja a munkáltatói jogkört.”

10. §  A Tbj. vhr. 25. § (6) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:
(Nem állapítható meg a magyar jog alkalmazandó jogként, ha a foglalkoztató:)
„ae) a kiküldetés időtartama alatt a kiküldött munkavállaló felett nem gyakorolja teljeskörűen a munkáltatói jogkört, 
vagy”

11. §  A Tbj. vhr. 25. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem állapítható meg a magyar jog alkalmazandó jogként, ha a munkavállaló:)
„bb) kiküldetésére azért került sor, hogy a kiküldetés helye szerinti államban egy kiküldött munkavállalót felváltson,”

12. §  A Tbj. vhr. 27/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha más EU tagállami hatóság megkeresése alapján az egészségbiztosítási szerv a kiküldetés fennállását igazoló 
tények vonatkozásában adatszolgáltatásra, és/vagy hiánypótlásra szólítja fel a  kiküldő munkáltatót, és ennek 
a  kiküldő munkáltató határidőben nem tesz eleget – és kimentésre nem kerül sor – az  egészségbiztosítási szerv 
jogosult az igazolás visszavonására.”

13. §  A Tbj. vhr. a következő 30/B. §-sal egészül ki:
„30/B. § A 4/A. § (7) bekezdése 2015. július 1-jétől alkalmazható.”

14. §  A Tbj. vhr. a következő 30/D. §-sal egészül ki:
„30/D. § A 4/C. § a 2016. január 1-jétől hatályos kiküldetések esetében is alkalmazandó.”

15. §  A Tbj. vhr. a következő 30/E. §-sal egészül ki:
„30/E. § A 27/C. § 2017. január 1-jét megelőzően is alkalmazandó a 27/A. §-a alapján kiállított igazolás esetében.”

16. §  A Tbj. vhr.
a) 23. § (1) bekezdésében a „24–27/B. §” szövegrész helyébe a „24–27/C. §” szöveg,
b) 23. § (2) bekezdésében a „26–27/B. §” szövegrész helyébe a „26–27/C. §” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti a Tbj. vhr.
a) 25. § (4) bekezdés a) pontja,
b) 25. § (5) bekezdése.

18. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
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19. §  A 8–12.  § és 17.  § a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek, a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről

A Kormány a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 9.  § (9)  bekezdése szerinti befizetési kötelezettséggel érintett megtakarítás összege 
a  központi költségvetési szerveknek a  Kvtv.-ben meghatározott, munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiemelt előirányzatából a  2017. évi elemi költségvetés 01 űrlap 01–06 és a  18 sorban szereplő, 
eredeti előirányzatként tervezett szociális hozzájárulási adónak a  központi hivatalok és a  költségvetési szervi 
formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről 
szóló 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti befizetési kötelezettséggel csökkentett összege 11/12-ed részének 
az 5/27-ed része.

2. §  A Kvtv. 9. § (9) bekezdése szerint befizetési kötelezettséggel érintett
a) megtakarítás összegének 1/11-ed részét – ezer forintra kerekítve – a  nem a  Kormány irányítása vagy 

felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek a  Magyar Államkincstár „Szociális hozzájárulási adó 
csökkentéséből származó megtakarítás” megnevezésű, 10032000-01033986-00000000 számú számlájára 
fizetik be,

b) megtakarítás összegét a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek 
további intézkedésig nem használhatják fel, illetve – a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában 
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. 
(VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása érdekében történő átcsoportosítást kivéve – nem csoportosíthatják át.

3. § (1) A  fejezetet irányító szerv a  tárgy hónap utolsó munkanapjáig tájékoztatja az  államháztartásért felelős minisztert  
– költségvetési szervenkénti bontásban, az államháztartásért felelős miniszter által kért formában – a 2. § a) pontja 
szerinti befizetés összegéről vagy a 2. § b) pontja szerint fel nem használható összegről.

 (2) A  feladatok intézmények közötti átadás-átvétele esetén a  befizetési kötelezettséggel érintett megtakarítást 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

4. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. § (1) bekezdése a következő 15. és 16. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. vezetői engedély kiadása első alkalommal: vezetői engedély kiállítása olyan személy részére, akinek korábban 
még nem került kiállításra vezetői engedély sem magyar hatóság, sem külföldi hatóság által;
16. vezetői engedély visszahonosítása: vezetői engedély kiállítása egy harmadik ország hatósága által kiadott vezetői 
engedély helyett olyan személy részére, aki korábban már rendelkezett magyar vezetői engedéllyel.”

2. §  A KR. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  „kezdő vezetői engedély” minősítés a  vezetési jogosultság szünetelésének leteltét követő napon újra 
kezdődik, ha a  vezetői engedély jogosultját annak 2 éves időtartama alatt elkövetett közlekedési szabálysértés 
vagy bűncselekmény miatt jogerősen eltiltják a járművezetéstől, a járműfajtától vagy a kategóriától, vagy a vezetési 
jogosultságának szünetelését a  közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvényben meghatározott 
ponthatár „kezdő vezetői engedély” minősítés 2 éves időtartama alatt elkövetett jogsértés miatt jogerősen 
elrendelik.”

3. §  A KR. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában az  (1)  bekezdésben foglaltak szerinti magyarországi 
tartózkodás nem tekinthető igazoltnak. Az  (1)  bekezdésben foglaltak szerinti magyarországi tartózkodás nem 
tekinthető igazoltnak továbbá abban az  esetben sem, ha a  lakcím vagy az  idegenrendészeti hatóság által 
kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány érvényessége alapján a  kérelmező nem jogosult legalább a  kérelem 
benyújtásától számított 185 napot Magyarország területén tartózkodni.”

4. §  A KR. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Viszonosság esetén a  Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett 
konzuli képviselet, valamint Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet diplomáciai, valamint 
igazgatási, műszaki személyzetének tagja, továbbá családtagja külföldön kiállított vezetői engedélye a (4) bekezdés 
rendelkezéseitől eltérően időkorlátozás nélkül jogosít járművezetésre, Magyarország területén történő tartózkodás 
kezdetétől számított egy éven belül, azt kérelemre vezetési és közlekedési alapismeretekből tett vizsga nélkül 
magyar vezetői engedélyre kell honosítani.”

5. § (1) A KR. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély – a 13. § és a 15. § (1) bekezdésének rendelkezéseire 
figyelemmel – cserével érvényesíthető, ha az  okmány jogosultjának szokásos tartózkodási helye Magyarország 
területén található.”

 (2) A KR. 19. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdés alkalmazásában a  vezetési jogosultság tartalmát a vezetőiengedély-kategóriák közötti 
egyenértékűségről szóló, 2016. október 14-i (EU) 2016/1945 bizottsági határozat szerint, a  vezetési jogosultság 
gyakorlásának feltételeit, korlátozásait pedig az  EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedélybe bejegyzett 
harmonizált közösségi kódok alapján kell meghatározni.”

6. §  A KR. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közlekedési igazgatási hatóság visszaadja a  honosítás során bevont, külföldi hatóság által kiállított vezetői 
engedélyt az  okmány jogosultjának, ha az  úgy nyilatkozik, hogy az  ország területét elhagyja. A  külföldi vezetői 
engedély akkor adható vissza, ha azt a  Nyilvántartó a  kiállító hatóságnak még nem küldte meg, és az  ügyfél 
a  magyar vezetői engedélyt a  külföldi vezetői engedély átvételével egyidejűleg leadja. A  közlekedési igazgatási 
hatóság ezt a tényt a nyilvántartásban rögzíti.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 216. szám 83835

7. §  A KR. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedély jogosítottja egyidejűleg csak egy vezetői engedéllyel rendelkezhet.
A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a  vezetői engedély kiállítását vagy a  már kiadott vezetői engedélyt 
visszavonja, ha megállapítja, hogy a  kérelmező már rendelkezik vagy a  kérelem benyújtásakor már rendelkezett 
külföldi hatóság által kiadott vezetői engedéllyel.”

8. §  A KR. 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25/A. § (1) Ha a járművezető rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, 
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, 
továbbá az  ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott érvényes 
vezetői engedély kategóriához tartozó „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-nyal, a  vezetői engedély kiadása, 
cseréje vagy honosítása során kérheti a  részére kiadásra kerülő vezetői engedélyben a  95. számú közösségi kód 
feltüntetését a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” időbeli hatályával megegyező időtartamra.
(2) A  95. számú közösségi kód a  vezetői engedélybe bejegyezhető az  (1)  bekezdés szerinti kormányrendeletben 
meghatározott, a 95. számú közösségi kód bejegyzésének alapjául szolgáló képesítés megszerzésének igazolására 
alkalmas egyéb okmány vagy okirat alapján is.”

9. §  A KR. 36.  § (11) és (12)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § a  következő (13) és 
(14) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha az  eljárás alá vont személynek nincs magyarországi lakcíme, a  vezetési jogosultság szünetelésének 
elrendelését és a  vezetői engedély visszavonását, valamint annak nyilvántartásba vételét a  cselekmény elkövetési 
helye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság végzi.
(12) Ha a  vezetői engedély, az  annak kiadása alapjául szolgáló okmány, vagy az  ezekben foglalt bejegyzés 
hamis, hamisított, vagy valótlan tényt, jogosultságot tartalmaz, vagy nem az  arra jogosult személy részére 
került kiállításra, a  nyomozó hatóság lefoglalást megszüntető, vagy a  büntetőeljárást lezáró határozata alapján, 
továbbá a  Nyilvántartó vagy más EGT-állam illetékes hatóságának értesítése alapján a  közlekedési igazgatási 
hatóság a  vezetési jogosultság szünetelését elrendeli és a  vezetői engedélyt visszavonja, valamint ezzel 
egyidejűleg intézkedik az  engedély-nyilvántartásban szereplő valótlan adatok kijavítása, törlése vagy az  okmány 
érvénytelenítését követő selejtezés iránt.
(13) A  közlekedési igazgatási hatóság a  vezetési jogosultság szünetelését elrendeli és a  vezetői engedélyt 
visszavonja, ha megállapítja, hogy annak kiállítására az e rendeletben foglaltak szerint nem lett volna helye.
(14) A (12)–(13) bekezdés szerinti esetben a vezetési jogosultság szünetelése a közlekedési igazgatási hatóság erről 
szóló határozata jogerőre emelkedésének napján veszi kezdetét, és a  vezetői engedély leadásának vagy helyszíni 
elvételének napjáig tart.”

10. §  A KR. 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  (2)  bekezdésben foglaltak megszegése miatt a  járművezető vezetői engedélye a 32.  § vagy a  36.  § 
(6) bekezdése alapján a helyszínen elvételre kerül, az a szünetelés időtartama alatt a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 
alapján sem adható vissza.”

11. §  A KR. 43. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  jármű származásának ellenőrzése során a  közlekedési igazgatási hatóság a  (2)  bekezdésben meghatározott 
okmány és okirat elektronikus másolatát elektronikus úton, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatok beszerzése 
céljából a közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának megküldi.
(5) A  közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a  származás-
ellenőrzés elvégzése során a  külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban és – a  42.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott esetben, valamint ha a  rendelkezésre álló adatok alapján a  jármű származását illetően gyanús 
körülmények merülnek fel – a  külföldi hatóság nyilvántartásaiban történő ellenőrzés alapján tisztázza a  jármű 
származását, és ennek eredményéről hozott határozatát a  közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus 
úton megküldi. A határozat a forgalomba helyezési eljárásban annak jogerőre emelkedéstől számított hat hónapig 
használható fel.”



83836 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 216. szám 

12. §  A KR. 46. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  nyilvántartás a  jármű valamennyi tulajdonosát tartalmazza. A  törzskönyvet és a  forgalmi engedélyt 
a  tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata alapján a  megjelölt tulajdonostárs adataival kell kiállítani és 
e tulajdonostárs részére kell kiadni. Ebben az esetben a törzskönyvbe be kell jegyezni, hogy a jármű „közös tulajdon”. 
A forgalmi engedélyt a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozatában megjelölt üzemben tartó adataival kell kiállítani 
és azt az üzemben tartó részére kell kiadni.”

13. §  A KR. 54. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  2004. május 1-jét megelőzően kiadott egyénileg kiválasztott, egyedileg előállított rendszámtábla a  60.  § 
(2a) bekezdésében meghatározott esetekben kérelemre régi típusú rendszámtáblára is cserélhető.
(6) Az új típusú rendszámtábla régi típusú rendszámtáblára nem cserélhető.”

14. § (1) A KR. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az A típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, az autóbuszra, a tehergépkocsira, a vontatóra, 
a nyerges vontatóra, a mezőgazdasági vontatóra és a lassú járműre előre, továbbá a felsorolt járművekre, valamint 
a  pótkocsira, a  félpótkocsira, a  gépkocsi kerékpárszállító eszközére és a  lassújármű pótkocsijára hátulra akkor, ha 
az elhelyezésre elegendő hely áll rendelkezésre, és a rendszámtábla jogszabályban előírt módon megvilágítható.”

 (2) A KR. 57. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb sérülési 
veszélynek van kitéve, a Műszaki Adatlap alapján B típusú vagy D típusú rendszámtáblát kell kiadni, továbbá utólag 
engedélyezhető a  B típusú rendszámtábla felszerelése, vagy a  D típusú rendszámtáblának a  jármű elején történő 
alkalmazása.
(5) A  közlekedési igazgatási hatóság a  forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába és a  nyilvántartásba  
a  „B, illetve D típusú frsz. engedélyezve” záradékot jegyez be. A  D típusú rendszámtáblára vonatkozó záradék 
bejegyzése annak utólagos legyártása esetén a gyártásról szóló igazolás bemutatása után végezhető el.”

 (3) A KR. 57. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A kerékpárszállító eszközre A típusú, különleges rendszámtáblát kell felszerelni.”

 (4) A KR. 57. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  rendszámtáblák típusai közötti váltást a  közlekedési igazgatási hatóság a  „Műszaki Adatlap” alapján az   
(1)–(5) bekezdés szerint engedélyezi.”

 (5) A KR. 57. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A kerékpárszállító eszközre kiadott A típusú, különleges rendszámtábla típusváltása nem engedélyezhető.”

15. § (1) A KR. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  különleges rendszámtábla az  e  rendeletben foglaltak szerint jelzi a  jármű üzemeltetésének jellegét vagy 
tulajdonosát (üzembentartóját), továbbá a kerékpárszállító eszköz használatát. A különleges rendszámtáblák leírását 
a 13. melléklet tartalmazza.”

 (2) A KR. 60. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési igazgatási hatóság)
„a) a  Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletek, 
nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a  nemzetközi 
szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek 
nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező, nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire 
CD betűjelű”
(különleges rendszámtáblát ad ki.)

 (3) A KR. 60. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A közlekedési igazgatási hatóság)
„h) a gépkocsi kerékpárszállító eszközére a gépkocsi rendszámtáblájának karaktereivel megegyező”
(különleges rendszámtáblát ad ki.)

 (4) A KR. 60. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A  rendszámtábla cseréjére vonatkozó szabályok a  gépkocsi kerékpárszállító eszközére kiadott különleges 
rendszámtáblára nem vonatkoznak.”
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 (5) A KR. 60. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A CD betűjelű különleges rendszámtábla a jármű forgalomból történő kivonása után a jogosult más járművére is 
felszerelhető.”

 (6) A KR. 60. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (2)  bekezdés h)  pontjában meghatározott különleges rendszámtábla a  közlekedési hatóság által kiadott 
„Műszaki Adatlap” alapján kerül kiadásra.
(8) A  (2)  bekezdés h)  pontjában meghatározott különleges rendszámtábla régi és új típusú rendszámtáblával 
rendelkező gépkocsihoz is kiadható. A  régi típusú rendszámtáblával rendelkező gépkocsihoz is új típusú 
rendszámtáblát kell kiadni.
(9) A  (2)  bekezdés h)  pontjában meghatározott különleges rendszámtáblához regisztrációs matrica nem kerül 
kiadásra.”

16. §  A KR. 65. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  60.  § (2)  bekezdés h)  pontjában megjelölt szürke alapszínű rendszámtábla gyártását kell engedélyezni 
a gépkocsi kerékpárszállító eszközére.
(6) A rendszámtáblának a gépkocsi kerékpárszállító eszközére szürke színben történő kiadását a nyilvántartásban és 
a gépkocsi forgalmi engedélyben jelölni kell.”

17. § (1) A KR. 70 § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni)
„e) a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelés”
(céljából.)

 (2) A KR. 70. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az  ideiglenes forgalomban tartási engedély 
jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át, kivéve)
„c) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a fejlesztő által a teszteléssel megbízott személyt.”

18. §  A KR. 75. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, 60.  § (2)  bekezdés h)  pontjában meghatározott különleges 
rendszámtábla utángyártása korlátozás nélkül engedélyezhető.”

19. §  A KR. 75. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  hatósági jelzés eltulajdonításának bejelentése esetén a  rendőrségi feljelentést, a  hatósági jelzés 
elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az  erről felvett jegyzőkönyvet 
okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja.”

20. §  A KR. 87. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közlekedési igazgatási hatóság a  nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, 
ha a  kérelmező nem tudja igazolni a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a  jármű műszaki 
alkalmasságát. Ezt a tényt a bemutatott forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatában jelölni kell.”

21. §  A KR. 96. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  ellenőrző hatósági személy a  helyszínen elveszi az  M, az  SP és a  P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, 
az  indítási naplót, valamint az  ideiglenes forgalomban tartási engedélyt vagy az  ideiglenes forgalmi engedélyt, 
ha a  jármű vezetője, vontatott jármű esetén – feltéve, hogy a  vontató és a  vontatott jármű egy vezetővel vesz 
részt a  közúti forgalomban – az  M, az  SP és a  P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet vontató 
jármű vezetője, az  ideiglenes rendszámtáblát a  69.  § (1)  bekezdésében, 69/A.  §-ban és 70.  §-ban meghatározott 
feltételektől eltérően használta, nem előírásszerűen vezette az  indítási naplót vagy az  ideiglenes rendszámtábla 
nem az arra jogosult járműre van felszerelve.”

22. §  A KR. 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben 
meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra bejegyzi a  kivonás időtartamát a  járműnyilvántartásba. 
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A kivonás időtartama újabb kérelemre, a kérelem benyújtásától vagy a kérelemben megjelölt időponttól számított 
legfeljebb 6 hónapra, ismételten meghosszabbítható. A  forgalomból kivonás kezdő időpontjaként a  kérelem 
benyújtásánál korábbi időpont nem vehető nyilvántartásba.”

23. §  A KR. 101. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[A közlekedési igazgatási hatóság – a  kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján – a  jármű forgalomból történő 
kivonását hivatalból rendeli el a 96. § (1) és (9) bekezdésében, valamint a 97. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
esetekben, továbbá, ha]
„l) a 49. § (1) bekezdése alapján a jármű forgalomban való további részvételét megtiltja.”

24. § (1) A KR. 103. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A járművet a  hivatalból indult eljárás során a  forgalmi engedély és a  hatósági jelzés bevonásával – az  f )  pontban és 
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a következő időtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:]
„f ) a  87.  § (4)  bekezdés b)  pontja, a  101.  § (1)  bekezdés k) és l)  pontja, valamint a 102.  § (5) bekezdése esetén 
átmeneti időszakra,”

25. § (1) A KR. 106. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési igazgatási hatóság a P és SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblát hat hónapra visszavonja, ha azt 
nem az engedélynek megfelelően használták.”

 (2) A KR. 106. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (2)  bekezdésben meghatározott esetben, ha a  jogosítottnak több P betűjelű rendszámtáblája van, 
a közlekedési igazgatási hatóság mindegyik rendszámtáblát visszavonja.”

 (3) A KR. 106. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4) és (5)  bekezdésben foglaltak a  70.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott járműgyártó, a  70.  § 
(1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott közlekedési kutatóintézet, valamint a  70.  § (1)  bekezdés e)  pontjában 
meghatározott járműfejlesztő szervezet esetében nem alkalmazható.”

26. §  A KR. 109. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a  közlekedési igazgatási hatóság a  járműnyilvántartásba való bejegyzéssel 
intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:)
„a) annak 2016. január 1-jét megelőző vagy külföldön történt eltulajdonítása,”
(esetén.)

27. § (1) A KR. 110. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  közlekedési igazgatási hatóság a  közterület-felügyeletnek a  kerékbilincs közterület-felügyelet általi 
alkalmazására, a  járművek elszállítására, valamint a  felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. 
(X. 16.) IRM rendelet 17.  § (8)  bekezdése szerinti kérelmére bontási átvételi igazolás alapján véglegesen vonja ki 
a járművet a forgalomból.”

 (2) A KR. 110. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági 
jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét – a közterület-felügyelet által kezdeményezett eljárás kivételével – 
a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni.”

28. §  A KR. 110. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  ügyfél kérelmére, valamint a  87.  § (4)  bekezdés b)  pontja, a  101.  § (1)  bekezdés k) és l)  pontja, a  102.  § 
(5) bekezdése, valamint a 109. § (3) bekezdése szerint hivatalból indult eljárást követően a jármű átmeneti időszakra 
történő forgalomból kivonása esetén a forgalomból történő kivonás járműnyilvántartásba bejegyzésétől számított 
öt év elteltével a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni.”

29. §  A KR. 28. alcíme a következő 120/C. § és 120/D. §-sal egészül ki:
„120/C. § (1) E  rendeletnek a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr.2.) módosított 60. § (2) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó képviseletek, szervezetek 
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és személyek kötelesek gondoskodni a DT és CK betűjelű különleges rendszámtáblák 2017. december 31. napjáig 
történő lecseréléséről az új típusú, CD betűjelű rendszámtáblákra.
(2) A DT és CK betűjelű különleges rendszámtáblák 2017. december 31. napjáig érvényesek.
120/D.  § A  17.  § (6)  bekezdésében foglalt egy éves határidőtől a  közlekedési igazgatási hatóság eltekinthet azon 
kérelmezők esetében, akik magyarországi külszolgálatukat a Módr.2. hatálybalépése előtt kezdték meg.”

30. § (1) A KR. 11. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A KR. 13. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A KR. 13. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A KR. 19. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) A KR. 19. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

31. §  A KR.
a) 2. § (1) bekezdés 12. pontjában a „magyar vagy egy más EGT-állam hatósága” szövegrész helyébe a „magyar 

hatóság” szöveg,
b) 18.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „életkori feltételeknek” szövegrész helyébe az  „életkori és jártassági 

feltételeknek” szöveg,
c) 39.  § (2)  bekezdésében a  „magyarországi lakó-, tartózkodási vagy szálláshellyel” szövegrész helyébe 

a „magyarországi lakcímmel” szöveg,
d) 63. § (2) bekezdés c) pontjában az „új gépjármű” szövegrész helyébe az „új jármű” szöveg,
e) 63. § (2) bekezdés d) pontjában az „a)–b)” szövegrész helyébe az „a)” szöveg,
f ) 70. § (7) bekezdésében az „ellátott jármű” szövegrész helyébe az „ellátott vagy – ha a vontató és a vontatott 

jármű egy vezetővel vesz részt a közúti forgalomban – azzal ellátott járművet vontató jármű” szöveg,
g) 84. § (5) bekezdés c) pontjában a „DT, CK” szövegrész helyébe a „CD” szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti a KR.
a) 5. § (3) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontjában az „– a járművezető által végezhető tevékenységre vonatkozó 

korlátozás megtartásával –” szövegrész,
b) 60. § (2) bekezdés b) pontja,
c) 13. melléklet 2. pontja,
d) 13. melléklet 7. pontjában a „– kivéve a CK –” szövegrész.

33. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 2-án lép hatályba.
 (2) A 14. § (1) bekezdése, a 14. § (3) bekezdése, a 14. § (5) bekezdése, a 15. § (1) bekezdése, a 15. § (3) és (4) bekezdése, 

a  15.  § (6)  bekezdése, a  16.  §, a  18.  §, a  30.  § (1)  bekezdése, a 30.  § (3)  bekezdése, a  30.  § (5)  bekezdése, 
az 1. melléklet, a 3. melléklet és az 5. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

 (3) A 4. §, a 15. § (2) bekezdése, a 15. § (5) bekezdése, a 29. §, a 30. § (2) bekezdése, a 31. § e) pontja, a 31. § g) pontja, 
a 32. § b)–d) pontja és a 2. melléklet 2017. május 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A KR. 11. melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„V. Szín- és fénytechnikai követelmények
1. A rendszámtábla alapjának színe fehér, a betű- és számcsoportok, valamint a keret és a kötőjel fekete, az Európai 
Unió tagállamjelzése pedig kék alapon sárga csillagok és fehér H betű.
2. A fehér, a kék, a sárga, a zöld és a szürke színű felület fényvisszaverő, a fekete szín közönséges felületszín. A fehér, 
a kék, a sárga, a világoszöld és a szürke színekre az MSZ 20186/2 fényvisszaverő bevonatokra vonatkozó, a  fekete 
színre pedig a szabvány közönséges felületszínekre vonatkozó előírásai érvényesek.
3. A rendszámtábla felületi színének fénysűrűségi tényezője legalább:
– a fehér 0,35
– a kék 0,01
– a sárga 0,27
– a világoszöld 0,29
– a szürke 0,07
– a fekete pedig legfeljebb 0,03.
A rendszámtábla felülete nem lehet tükröző.

Színtartományok a rendszámtábla nappali színeire vonatkozóan:

Rendszámtábla színei
Színkoordináták 

jele

Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátái Fénysűrűségi 

tényező1. 2. 3. 4.

Fehér
X 0,355 0,305 0,285 0,335

>0,35
Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Kék
X 0,137 0,210 0,172 0,094

>0,01
Y 0,038 0,160 0,198 0,125

Sárga
X 0,429 0,467 0,516 0,490

>0,27
Y 0,483 0,531 0,483 0,435

Világoszöld
X 0,250 0,250 0,370 0,370

>0,29
Y 0,360 0,500 0,500 0,360

Szürke
X 0,270 0,370 0,370 0,270

>0,07
Y 0,270 0,270 0,390 0,390

Színtartományok a rendszámtábla éjszakai fehér alapszínére vonatkozóan:
Rendszámtábla színei Színkoordináták 

jele

Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátái Fénysűrűségi 

tényező1. 2. 3. 4.

Fehér
X 0,450 0,548 0,417 0,372

>0,35
Y 0,513 0,404 0,359 0,405

4. A  rendszámtáblán alkalmazott, új állapotban lévő fényvisszaverő bevonat különböző színeinek fénysűrűségi 
együtthatói:

Fényvisszaverő 

bevonat színei
Megfigyelési szög

Fénysűrűségi együttható cd 1x-1 m-2

5° 30° 45°
legfeljebb

megvilágítási szög esetén, legalább

Fehér

0° 12’ 70 30 6

2500° 20’ 50 25 3

1° 30’ 5 2 1

Kék

0° 12’ 3 1,5 –

200° 20’ – – –

1° 30’ – – –
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Sárga

0° 12’ 30 12 5

1750° 20’ 20 8 4

1° 30’ 3 1,5 –

Világoszöld

0° 12’ 20 10 3

–0° 20’ 15 8 2

1° 30’ 3 2,5 1

Szürke

0° 12’ 20 12 –

–0° 20’ 15 8 –

1° 30’ 2 – –
A rendszámtábla fényvisszaverő felületét esőnek kitéve a fénysűrűségi együttható a táblázatban megadott értékek 
90%-nál nem lehet kisebb.”

2. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1.  A KR. 13. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. A CD betűjelű különleges rendszámtábla alapszíne kék, karakterei és a keret színe fehér, két betűjelet és kötőjellel 
elválasztott három-három (összesen hat) számjegyet tartalmaz.”

 2.  A KR. 13. melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép:
„Az 1. pontban meghatározott rendszámtáblák számjegyei 1–999999-ig terjednek.”

 3.  A KR. 13. melléklete a következő 9a. ponttal egészül ki:
„9a. A 3–8. pontban meghatározott rendszámtáblák számjegyei 1–9999-ig terjednek.”

3. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A KR. 13. melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:
„15. A gépkocsi kerékpárszállító eszközére kiadott rendszámtábla alapszíne szürke, karakterei és a keret színe fehér, 
három betűjelből és három számjegyből, egyedileg előállított rendszámtáblával rendelkező gépkocsihoz történő 
kiadása esetén, legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, 
együttesen 6 jelből áll. A  CD, az  OT, az  RR, az  R és a  H betűjelű különleges rendszámtáblával ellátott gépkocsi 
kerékpárszállító eszközére kiadott rendszámtábla alapszíne szürke, karakterei és a  keret színe fehér, további 
jellemzői megegyeznek az e mellékletben meghatározott adott különleges rendszámtábla leírásával.”

4. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1.  A KR. 19. melléklet II. fejezet 1. pont A) pont b) pont bc) és bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezése során 
A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: 
az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében:) 
„bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a 
forgalmi engedély, 
bd) a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,”
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 2.  A KR. 19. melléklet V. fejezet A) pont 7. pontja a következő e) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez csatolni kell:
Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása 
esetén)
„e) a tulajdonjog vagy üzembentartói jog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, 
és ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is.”

 3.  A KR. 19. melléklet V. fejezet B) pont c) pontja helyébe a következő pont lép:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
„c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték 
megfizetését tanúsító igazolást és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló 
igazolást,”

5. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A KR. 19. melléklet V. fejezet A) pont 1. pontja helyébe a következő pont lép:
(A kérelemhez csatolni kell:)
„1. Forgalmi engedély cseréje, illetve átrendszámozás esetén
a) az előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt,
b) a  gépkocsi kerékpárszállító eszközére kiadott, a  gépkocsi rendszámtáblájának karaktereivel megegyező szürke 
alapszínű különleges rendszámtáblát,
c) a  forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást és a  rendszámtábla igazgatási szolgáltatási 
díjának befizetéséről szóló igazolást.”

A Kormány 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. § és a 7. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a), b), d) és h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a részben vagy egészben központi költségvetési forrásból – ideértve az európai uniós forrásokat 
is – a Kormány vagy a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv vagy az állam 
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság által megvalósított építésiengedély-köteles, valamint a  bruttó 
20 millió forintos bekerülési értéket meghaladó nem építésiengedély-köteles építési beruházásokra (a továbbiakban 
együtt: Beruházás) terjed ki.

 (2) E  rendelet hatálya nem terjed ki a  minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3.  § 1.  pontja szerinti 
adatot tartalmazó, továbbá a  honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket 
érintő beruházásokra.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1. adatszolgáltatásra kötelezett: a Beruházást megvalósító 1. § (1) bekezdése szerinti jogi személy;
2. építési beruházás: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 8. § (3) bekezdése szerinti beruházás;
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3. honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építmények: a  sajátos építményfajták 
körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 2.  § 1.  pontjában, valamint az  építésügyi és 
az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
3/B. § (1a) bekezdésében meghatározott építmények;

4. KÁBER: az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által működtetett, az  1.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott Beruházás bejelentésére és nyilvántartására szolgáló, egyedi azonosítást lehetővé tévő, 
elektronikus felülettel rendelkező Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer;

5. KÁBER adminisztrátor: a  KÁBER üzemeltetésére és az  abban nyilvántartott adatok teljes körű kezelésére 
felhatalmazott személy.

3. § (1) A  Kormány a  KÁBER-ben történő adatkezelés felelőseként az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert 
(a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

 (2) A  Beruházások egységes nyilvántartása érdekében az  adatszolgáltatásra kötelezett a  Beruházásokra vonatkozó 
tervét évente, a tárgyév február 28-ig az 1. melléklet szerinti tartalommal jelenti be a KÁBER-be. Az adatszolgáltatás 
során közölt adatok teljeskörűségéért, valamint az  adatszolgáltató nyilvántartási rendszereivel, adataival való 
egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

 (3) Az adatszolgáltatásra kötelezett az 1. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton, a KÁBER 
webalkalmazáson keresztül történő adatfeltöltéssel (a továbbiakban: adatfeltöltés) teljesíti.

 (4) A  KÁBER adatszolgáltatásra kötelezett általi használatának feltétele, hogy az  adatszolgáltatásra kötelezett 
a KÁBER-ben felhasználóként rögzítésre kerüljön. A felhasználók hozzáférésének biztosítása a KÁBER adminisztrátor 
feladata.

 (5) Az adatszolgáltatás a kötelezett által feltöltött adat rögzítésével, illetve az adatszolgáltatás tárgyát képező Beruházás 
lezárt státuszba állításával teljesül.

 (6) Ha a  (2)  bekezdés szerinti bejelentést követően az  év során újabb Beruházási terv bejelentése válik szükségessé, 
az  arra vonatkozó adatokat 15 napon belül kell feltölteni a  KÁBER-be. A  Beruházás megvalósítása során 
az  adatszolgáltatásra kötelezett 15 napon belül tölti fel a  KÁBER-be bejelentett adatokban bekövetkezett 
változásokat, ideértve a  beruházás állapotában bekövetkező változásokat is. Ha a  bejelentés alapján a  KÁBER 
adminisztrátor megállapítja, hogy az adatszolgáltatás hiányos, akkor 5 napos határidő tűzésével a hiányok pótlására 
hívja fel az adatszolgáltatásra kötelezettet.

4. § (1) A  KÁBER-ben rögzített adatokat az  adatszolgáltatásra kötelezett, az  adatszolgáltatásra kötelezett irányító 
(felügyeleti) szerve, tulajdonosi joggyakorlója, a  KÁBER adminisztrátor, a  (3)  bekezdés szerinti szerv és az  állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 23/A.  §-a szerint ellenőrzést végző személy 
ismerheti meg.

 (2) A  KÁBER az  adatszolgáltatásra kötelezett által bejelentett személyes adatokat az  érintett hozzájárulása alapján, 
a Beruházás nyilvántartásának teljeskörűsége érdekében, a Beruházás befejezésétől számított öt évig kezelheti.

 (3) A  miniszter a  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) számára a  KEHI által jogszabály alapján 
végzett feladatai ellátásához, az ahhoz szükséges mértékben elektronikus hozzáférést biztosít a KÁBER-ben kezelt 
adatokhoz.

5. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

6. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E  rendelet hatálya a 23/A. § tekintetében az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, 
valamint az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ábk.) hatálya alá tartozó építési beruházásokra is kiterjed.”

7. §  A Rendelet VI. fejezete a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § Az Ábk. hatálya alá tartozó beruházások egységes és folyamatos nyomon követése érdekében a miniszter 
az  MNV Zrt. útján, szükség esetén a  BMSK Beruházási, Műszaki Ellenőrzési, Sportfejlesztési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával ellenőrzi az állami vagyonon végzett, az Ábk. hatálya alá tartozó 
beruházások tekintetében az állami vagyon értéke növelésének megvalósulását, illetve a beruházási célú központi 
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költségvetési támogatások nyújtása esetén azok vagyongazdálkodási szempontú felhasználását és hasznosulását. 
Az  ellenőrzésre jogosult személy köteles értesíteni a  megbízatásról az  érintett ingatlan tulajdonosát, tulajdonosi 
joggyakorlóját, vagyonkezelőjét, haszonélvezőjét vagy egyéb jogcímen használóját. Az  ellenőrzést végző személy 
jogaira a 21. §-ban, az ellenőrzöttek jogai tekintetében a 22. §-ban foglaltak alkalmazandók.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A KÁBER-be bejelentendő adatok köre:
 1. A beruházás és az ingatlan főbb adatai

1.1. Beruházó megnevezése
1.2. Beruházás résztvevői/konzorcium
1.3. Beruházás megnevezése
1.4. Beruházás célja (új építés, meglévő építmény bővítése, bontás, állagmegóvás, átalakítás, felújítás, 

korszerűsítés)
1.5. Beruházással érintett építmény jellege (általános, sajátos)
1.6. Beruházásnak része-e parképítés vagy egyéb környezetrendezés
1.7. Közbeszerzés-köteles-e
1.8. Beruházással kapcsolatos döntések (tulajdonosi, beruházói)
1.9. A Beruházással érintett ingatlan tulajdonosának, tulajdonosi joggyakorlójának megnevezése, tulajdoni 

hányada
1.10. A Beruházással érintett ingatlan vagyonkezelője
1.11. Hasznosítási forma (saját használat, bérlet, haszonbérlet, ingyenes használat)
1.12. Használó megnevezése
1.13. Az ingatlan címe (település, utca, házszám, helyrajzi szám)

 2. A beruházás pénzügyi adatai
2.1. A Beruházás forrása

2.1.1. Hazai
– saját forrás (forintban)
– központi alrendszerből származó forrás (forintban)
– egyéb forrás (forintban)

2.1.2. Nem hazai forrás
– forrás összege (forintban)
– pályázat azonosító
– pályázat megnevezése

2.2. A Beruházás teljes bruttó költségigénye
2.3. Építőipari kivitelezés költsége
2.4. Támogatási szerződés száma, kelte
2.5. A Beruházás adott évben teljesítendő bruttó költségigénye
2.6. A Beruházásra adott évben rendelkezésre álló forrás
2.7. Amennyiben az  adott évben rendelkezésre álló forrás nem fedezi az  adott évben teljesítendő nettó/bruttó 

költségigényt, a hiányzó forrás tervezett fedezete
2.8. A hiányzó forrás fedezete rendelkezésre állásának időpontja

 3. A Beruházás műszaki adatai
3.1. Az építmény rendeltetése
3.2. Az építmény építési módja
3.3. Az építmény szintszáma
3.4. Az építmény szintterülete (az összes építményszint bruttó területe)
3.5. Az építmény közműellátottsága
3.6. Megújuló energiaforrás
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 4. A beruházás műszaki adatai (sajátos építmények vonatkozásában)
4.1. sajátos építményfajta megnevezése

– közlekedési (közút, kötöttpályás, vízi, légi),
– hírközlési,
– közmű, energiaellátási rendszer (közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, földgázellátás, 

villamosenergia-ellátás),
– vízgazdálkodási,
– bányászati,
– atomenergia alkalmazására szolgáló
építmények

4.2. kiépített hossz km-ben
4.3. megépített felület m2-ben

 5. A Beruházás tervezett időtartama, ütemezése a Beruházás egyes szakaszainak kezdő és záró időpontjával, ezen belül 
az egyes szakaszok hetekben vagy hónapokban történő meghatározása

 6. A Beruházás résztvevőire és a dokumentációkra vonatkozó adatok
6.1. Építésiengedély-köteles beruházás ÉTDR azonosítója (a rendszerhez való hozzáféréssel az  engedélyezési 

dokumentáció is megismerhető)
6.2. Elektronikus építési napló azonosító száma (a rendszerhez való betekintéssel a  kivitelezési dokumentáció, 

a résztvevők adatai és szerződései megismerhetők)
6.3. Fővállalkozó kivitelező (alvállalkozó kivitelező) adatai

 7. Az adatszolgáltatók adatai (név, székhely, telefon, e-mail, irányító/felügyeleti szerv vezetőinek, kapcsolattartóinak 
neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe)

A Kormány 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d), e) és f )  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5.  § (1)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 5. és 6. pontjában,
az 5. § (2) bekezdése tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 
27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 38293/79 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, valamint ezen földrészletből 
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló Magyar Telekom Nyrt. 
székházának, a  mélygarázs és további irodafejlesztés megvalósítására, valamint a  kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztésekre irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 
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szükségesek, valamint a  beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és fejlesztési 
munkák érdekében az  ingatlannal szomszédos Budapest IX. kerület 38298, 38293/76, 38293/77 helyrajzi számú 
Üllői utat, 38293/15 és 38293/55 helyrajzi számú Könyves Kálmán körutat, 38291 helyrajzi számú Albert Flórián utat 
érintik.

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

 (2) A  Kormány az  1.  melléklet 1.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokú hatóságként Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának jegyzőjét jelöli ki.

 (3) Azokban az  esetekben, amikor az  1.  mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az  adott 
ügyben építésügyi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány első fokú eljárásban eljáró 
szakhatóságként Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának jegyzőjét jelöli ki.

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

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével – 
tizenöt nap.

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

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

5. § (1) A  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az  országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a  továbbiakban: OTÉK) és a  vonatkozó 
településrendezési eszközöket a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a telek legkisebb zöldfelületébe a  legalább 50 m2-t elérő területű, az  OTÉK 5. számú melléklete szerinti 

egybefüggő, háromszintes növényállományú intenzív zöldtetők 100%-ban beszámíthatóak,
b) a rendeltetésszerű használathoz szükséges gépjármű-várakozóhelyek felszínen, épületben vagy terepszint 

alatti építményekben egyaránt elhelyezhetőek.
 (2) A  Beruházással összefüggésben a  fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletet 

a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a Beruházás vonatkozásában e  rendelet hatálybalépéséig kivágott fás szárú növények pótlásáról 2019. 

december 31. napjáig kell gondoskodni,
b) a Beruházás vonatkozásában e  rendelet hatálybalépését követően kivágott fás szárú növények pótlásáról 

2021. december 31. napjáig kell gondoskodni,
c) kivágott fák pótlására telepített fák közé beszámítandóak a  Beruházás keretében, a  Beruházással érintett 

ingatlanon telepített fás szárú növények.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

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

engedélyezési eljárások,
21. azok az  1–20.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Nagykőrös területén elektronikai kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

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

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Nagykőrös közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 3003/42, 3003/43, 3003/32, 3003/17, 3003/12 helyrajzi számokon nyilvántartott 
földrészleteken, illetve az  ezen földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított 
földrészleten létesítendő gyártó üzem, illetve az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
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 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

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

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

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. hírközlési hatósági eljárások,
15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
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19. erdővédelmi hatósági eljárások,
20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

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

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 472/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezésével összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Siófok közigazgatási területén 
elhelyezkedő 9778 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, a  siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda 
csarnok beruházás (a továbbiakban: Beruházás) befejezésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási 
hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

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

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

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 472/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 2. természetvédelmi hatósági eljárások,
 3. általános építésügyi hatósági eljárások,
 4. területrendezési hatósági eljárások,
 5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
 8. rendészeti hatósági eljárások,
 9. útügyi hatósági eljárások,
10. a műszaki biztonsági hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,
11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. földmérési hatósági eljárások,
16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. erdővédelmi hatósági eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelete
az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj 
összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH 
rendelet módosításáról

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az  energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj 
összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  regisztrációs díjat az  energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentéssel 
egyidejűleg a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) 10032000-01714373-
00000000 számú fizetési számlájára (a  továbbiakban: fizetési számla) történő készpénzbefizetéssel vagy az  arra 
történő átutalással kell megfizetni.”

2. §  Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §  Az R.
a) 5. §-ában a „regisztráló szervezet által a honlapján közzétett fizetési számlára” szövegrész helyébe a „Hivatal 

fizetési számlájára”,
b) 7. §-ában a „regisztráló szervnek” szövegrész helyébe a „Hivatalnak”,
c) 8. §-ában a „regisztráló szervnek” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz”,
d) 9. §-ában a „regisztráló szerv” szövegrész helyébe a „Hivatal”
szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és az 1. melléklet a rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelethez
„1. melléklet a 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelethez

A. Regisztrációs díj

  Kötelezett megnevezése  Díj mértéke

 1.  energetikai auditor  50 000 Ft

 2.  energetikai auditáló szervezet  200 000 Ft

B. Éves nyilvántartási díj

  Kötelezett megnevezése  Díj mértéke

 1.  energetikai auditor 50 000 Ft

 2.  energetikai auditáló szervezet 500 000 Ft
                   ”

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására 
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21.  § 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az  igazgatási szolgáltatási, a  felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § (1)  bekezdés 
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A]
„d) víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/D. § (1) bekezdésében”
[ [az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ágazati törvény] meghatározott felügyeleti díj fizetésére kötelezett 
(a  továbbiakban: kötelezett) – a  felügyeleti díj ágazati törvényben előírtak alapján történő megállapítása érdekében – 
az e rendeletben foglaltak szerint köteles bevallást készíteni és megküldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére.]

2. §  Az R. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ht.) 49.  §-a szerinti kötelezett a  felügyeleti 
díjfizetési kötelezettségét a Ht.–ben meghatározottak szerint teljesíti.”

3. §  Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felügyeleti díj bevallását a kötelezett – a (2) bekezdésben valamint a Vksztv.-ben és a Ht.-ben meghatározott 
kivételekkel – a 4. §-ban előírt teljesítési határidőt megelőző harmincadik napig teljesíti. A díj megfizetése a bevallási 
kötelezettséget nem pótolja.”

4. §  Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  a  kötelezett, aki a  tevékenységét év közben kezdi meg, az  engedély jogerőre emelkedését követő nyolc 
napon belül teljesíti az e rendelet szerinti bevallási kötelezettséget.”
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5. §  Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bevallás, illetve az 1. § (3) bekezdése alapján a Hivatal által megállapított felügyeleti díjról, illetve felügyeleti díj 
előlegről a Hivatal számlát állít ki, amelyet megküld a kötelezett részére.”

6. §  Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Engedély visszavonása esetén a kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj fennmaradó, időarányos részét 
a visszavonó határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig köteles megfizetni.”

7. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. § (1) bekezdés e) pontja,
b) 2. § (2) bekezdése,
c) 2. § (6) bekezdése,
d) 4. § (4) és (5) bekezdése, valamint
e) 9. § (2) bekezdése.

8. §  Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (2) Az  R. 11.  §-a a  következő (2)  bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a  11.  § jelenlegi szövegének számozása 

(1) bekezdésre változik:
„(2) A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az  igazgatási szolgáltatási, a  felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására 
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról szóló 19/2016.  
(XII. 23.) MEKH rendelet (a  továbbiakban: Módosító R.) 1–6. §-ával módosított 1. § (1) bekezdés d) pontjának, 1. § 
(3)  bekezdésének, 2.  § (1) és (3)  bekezdésének, 3.  § (1)  bekezdésének, valamint 4.  § (6)  bekezdésének, továbbá 
a  Módosító R. 1.  mellékletével megállapított 1.  mellékletének rendelkezéseit a  Módosító R. hatálybalépését 
követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1. melléklet a 19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelethez

 1. Az R. 1. mellékletének A) pontjában szereplő táblázat 92. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 [A  B

 1  Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
 Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

„

92.
 Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség 
kérelem benyújtása

 50

”
 2. Az R. 1. mellékletének B) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[B) Villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:]
„

 A  B

 1  Az igazgatási szolgáltatásidíj-köteles hatósági eljárás megnevezése
 Igazgatási szolgáltatási díj 

mértéke (ezer forint)

 2  Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása  
 3  a) kiserőművi összevont engedély  
 4  aa) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében  500
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 5  ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 1 000

 6  ac) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  2 500
 7  b) kiserőmű villamosenergia-termelésének megszüntetése  
 8  ba) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében  250
 9  bb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 

teljesítőképesség esetében
 500

 10  bc) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  1 000
 11  c) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre vagy a termelés 

megszüntetésére
 

 12  ca) 50–200 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében  2 000
 13  cb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  5 000
 14  d) erőmű bővítésére, erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, 

csökkentésére, ha annak mértéke
 

 15  da) 50 MW-ot nem éri el  1 000
 16  db) 50–200 MW  2 000
 17  dc) 200 MW-nál nagyobb  5 000
 18  e) termelés szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a termelői tevékenység 

újbóli folytatására
 

 19  ea) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 1 000

 20  eb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  2 000
 21  f ) átviteli rendszerirányításra, átviteli rendszerüzemeltetésre  12 000
 22  g) villamosenergia-elosztásra  6 000
 23  h) villamosenergia-kereskedelemre  6 000
 24  i) egyetemes szolgáltatásra  6 000
 25  j) szervezett villamosenergia-piac működtetésére  12 000
 26  k) magánvezeték  
 27  ka) létesítésére vagy bővítésére  1 000
 28  kb) megszüntetésére  100
 29  l) közvetlen vezeték létesítésére, megszüntetésére  1 000
 30  m) közvilágítási berendezések üzemeltetése, ha az engedélyes által 

üzemeltetett közvilágítási lámpatestek száma
 

 31  ma) 1 000 db-ot meg nem haladó  100
 32  mb) 1 000 db feletti, de 10 000 db-ot meg nem haladó  300
 33  mc) 10 000 db feletti, de 50 000 db-ot meg nem haladó  600
 34  md) 50 000 db feletti  1 000
 35  n) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre 

vonatkozó elvi engedély
 4 000

 36  Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása  
 37  a) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, 

erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére vonatkozó engedély 
esetében

 

 38  aa) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében  100
 39  ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 

teljesítőképesség esetében
 200

 40  ac) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 300

 41  b) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, 
erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére, illetve 
csökkentésére vonatkozó engedély esetében

 

 42  ba) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 400



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 216. szám 83855

 43  bb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  800
 44  c) erőmű létesítésére, bővítésére, villamosenergia-termelésre vonatkozó 

engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében
 

 45  ca) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében  500
 46  cb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 

teljesítőképesség esetében
 1 000

 47  cc) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 1 500

 48  cd) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 2 000

 49  ce) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  5 000
 50  d) termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély időbeli hatályának 

meghosszabbítása iránti kérelem esetében
 

 51  da) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 1 000

 52  db) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  2 000
 53  e) erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére vonatkozó 

engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében
 1 000

 54  f ) erőmű elsődleges energiaforrásának megváltoztatása  200
 55  g) ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve 

az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószám-változás együttes díja
 10

 56  h) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre 
vonatkozó elvi engedély módosítása

 1 000

 57  i) egyéb esetben  az adott engedély 
kiadása díjának 20%-a

 58  Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása, kivéve villamosenergia-
termelők és villamosenergia-kereskedők esetében

 az adott engedély 
kiadása díjának 50%-a

 58/A  Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-kereskedők 
esetében

 50

 59  Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat  
 60  a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  10 000
 61  b) módosítása iránti kérelem elbírálása  1 000
 62  Üzletszabályzat [VET. 72. § (3) bekezdése]  
 63  a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  1 000
 64  b) módosítása iránti kérelem elbírálása  300
 65  Üzletszabályzat-készítési kötelezettség alól történő mentesítési kérelem 

elbírálása, kivéve, ha a kérelmező kizárólag átviteli rendszerirányító által 
működtetett mérlegkörben értékesít

 200

 66  Szervezett villamosenergia-piaci szabályzat  
 67  a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  4 000
 68  b) módosítása iránti kérelem elbírálása  400
 69  Belső kiválasztási szabályzat  
 70  a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  2 000
 71  b) módosítása iránti kérelem elbírálása  1 000
 72  Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez; 

alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; 
engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok 
gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

 

 73  a) termelő esetében  
 74  aa) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó névleges erőművi 

teljesítőképesség esetében
 1 000

 75  ab) 200 MW-nál nagyobb névleges erőművi teljesítőképesség esetében  3 000
 76  b) átviteli rendszerirányító esetében  5 000
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 77  c) elosztó esetében  5 000
 78  d) villamosenergia-kereskedő esetében  1 000
 79  e) egyetemes szolgáltató esetében  5 000
 80  f ) szervezett villamosenergia-piaci engedélyes esetében  1 000
 81  g) közvilágítási üzemeltetési engedélyes esetében  200
 82  Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele 

iránti kérelem elbírálása
 10

 83  Kábelcsere-ütemezési terv elbírálása  1 000
 84  Átviteli rendszerirányítóban vagy annak irányító részvényesében irányítást 

biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez 
történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

 5 000

 85  Engedélyhez kötött tevékenység a villamos energiáról szóló 2007. évi  
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.  
(X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott jelentős részének kiszervezéséhez 
történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében ennek 
engedélyben történő rögzítése

 2 000

 86  Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű 
jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe 
adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy 
biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) 
történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

 

 87  a) átviteli rendszerirányító és elosztó esetében  5 000
 88  b) egyéb engedélyes esetében  1 000
 89  Villamosenergia-ellátási krízisterv  
 90  a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  1 000
 91  b) módosítása iránti kérelem elbírálása  500
 92  Rotációs kikapcsolási rend  
 93  a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  1 000
 94  b) módosítása iránti kérelem elbírálása  500
 95  Hálózatfejlesztési terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása  10 000
 96  Beruházás megvalósítására irányuló pályázat eredményeképpen történő 

beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása 
iránti kérelem elbírálása

 10

 97  Vezeték vagy berendezés közcélúvá minősítése, átminősítése iránti kérelem 
elbírálása

 1 000

 98  Rendszerösszekötő vezeték létesítése tekintetében benyújtott mentesítési 
kérelem elbírálása

 5 000

 99  Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés  
 100  a) jóváhagyása, megszüntetése iránti kérelem elbírálása  2 000
 101  b) módosítása iránti kérelem elbírálása  1 000
 102  Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés alapján nyújtott 

szolgáltatás szüneteltetésének jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
 500

 103  Átviteli rendszerirányító tanúsítása iránti kérelem elbírálása  12 000
 104  Átviteli rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari 

vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti 
kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás 
keretében kerül elbírálásra

 1 000

 105  Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari 
vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás

 

 106  a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási 
díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

 2 000

 107  b) módosítása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási 
díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

 1 000
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 108  A megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek, 
megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének 
jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása

 50

 109  Megfelelési program  
 110  a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  2 000
 111  b) módosítása iránti kérelem elbírálása  1 000
 112  Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  1 000
 113  Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés 

megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő 
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés 
létesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem

 50

 114  Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt kapacitásaukció-
tartási kötelezettség alapján, az aukción értékesítendő kapacitás 
mennyiségének, forrásösszetételének és az aukciós szabályzatnak 
a jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

 100

115  A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt 
villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező 
átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 
kiadott, kötelező átviteli jogosultságot megállapító határozat módosítása 
(kivéve az egyéb állami támogatás változása miatti módosítást)

50

116 A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és 
prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet 
szerinti új kötelező átviteli jogosultság mértékének megállapítása

 50

 117 A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és 
prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet 
szerinti prémium típusú támogatás mértékének megállapítása

 100

 118  A KÁT mérlegkör működtetésének, illetve a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok 
elvégzésének indokolt költségének megállapítása iránti kérelem elbírálása

 50

 119  Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő erőműegység minősítése iránti 
kérelem elbírálása

 

 120  a) 0,5 MW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  10
 121  b) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 

teljesítőképesség esetében
 50

 122  c) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 100

 123  d) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 250

 124  e) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 500

 125  f ) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  1 000
 126  Megújuló energiaforrás felhasználásával termelő erőműegység minősítése 

iránti kérelem
 

 127  a) 50 kW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  5
 128  b) 50 kW-nál nagyobb, de 0,5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 

teljesítőképesség esetében
 10

 129  c) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 50

 130  d) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 100
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 131  e) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 250

 132  f ) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges 
teljesítőképesség esetében

 500

 133  g) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében  1 000
 134  Bejegyzési kérelem (Származási garancia kiállítására vonatkozó kérelem)  10 forint/MWh
 135  Külföldi származási garancia elismerésére irányuló kérelem  10 forint/MWh
 136  Származási garancia törlési kérelem  5 forint/MWh
 137  A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási 

válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti szakhatósági közreműködés 
erőmű tartós termeléscsökkenésének megállapítására irányuló eljárásában 
(a villamosenergia-ellátás biztosíthatóságának szakkérdésében)

 400

 138  Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás 
biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése)

 500

 139  Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem 
benyújtása

 50

 140  A VET. 143. § (3a) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatási árszabások 
árának és áralkalmazási feltételeinek módosítására és visszavonására 
vonatkozó kérelem elbírálása

 100

141 Elektromos gépjármű töltőállomás üzemeltetésére vonatkozó engedély 
kiadására vonatkozó kérelem elbírálása

500

142 a) az engedélyes személyében bekövetkező változás esetén az engedély 
módosítására vonatkozó kérelem elbírálása

100

143 a) villamos energia tárolói összevont engedély (létesítési és működési 
engedély), valamint a működés megszüntetésére, a működés 
szüneteltetésére irányuló kérelem elbírálása és az engedély időbeli 
hatályának módosítása

144 aa) 0,05–0,499 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 250
145 ab) 0,5-4,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 500
146 ac) 5–19,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 1 000
147 ad) 20–49,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 2 000
148 b) villamos energia tároló létesítésére és a működés megszüntetésre 

irányuló kérelem elbírálása 50 MW, vagy annál nagyobb tárolói névleges 
teljesítőképesség esetében

2 500

149 c) villamos energia tároló működésére vagy időbeli hatályának módosítására 
irányuló kérelem elbírálása 50 MW, vagy annál nagyobb tárolói névleges 
teljesítőképesség esetében

2500

150 d) villamos energia tárolói tevékenység szüneteltetésére, szüneteltetés 
esetében a tárolói tevékenység újbóli folytatására vonatkozó engedély

500

151 villamos energia tárolói engedély módosítása iránti kérelem elbírálása 
villamos energia tároló összevont engedély, villamos energia tároló 
működésére és villamos energia tároló létesítésére vonatkozó engedély 
esetében

az adott engedély 
kiadása díjának 50%-a

152 villamos energia tárolói engedély visszavonása, abban az esetben, ha 
a kereskedelmi üzemet nem kezdte meg

az adott engedély 
kiadása díjának 50%-a

153 Közös érdekű projekt engedélyezési eljárás megkezdésének tudomásul vétele 250
154 Közös érdekű projekt engedélyezési kérelem jóváhagyása 500
155 Átviteli rendszerirányító nemzetközi szerződéseinek aláírásához, nemzetközi 

megállapodásokhoz, együttműködésekhez való csatlakozásához előzetes 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

1 000

156 Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi szabályzat
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157 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 5 000
158 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500
159 2016/631 EU Rendelet 62. cikkelye szerinti kérelem
160 a) „A” kategória 250
161 b) „B” kategória 500
162 c) „C” kategória 1 000
163 d) „D” kategória 2 000
164 2016/631 EU Rendelet 63. cikkelye szerinti kérelem 1000

”
 3.  Az R. 1. mellékletének C) pontjában szereplő táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ A  B

 1  Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése  Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

„

40.  Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség 
kérelem benyújtása

 50

”
 4.  Az R. 1. mellékletének E) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:]
„

A B

1  Az igazgatási szolgáltatásidíj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)

2  Hatósági bizonyítvány kiállítása az ellátásért felelős személyének 
igazolása céljából

 a) a Hivatal nyilvántartásában nem szereplő tény, állapot, egyéb adat 
alapján [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. § 
(2) bekezdés a)–b) pontja]

150

 b) a Hivatal nyilvántartásában szereplő adat alapján [Ket. 83. § 
(2) bekezdés c) pontja]

25

3  Pályázati kiírás Hivatal általi jóváhagyása 150

4  Víziközmű-szolgáltatói engedély iránti kérelem elbírálása 1 500

5  Víziközmű-szolgáltatói engedély módosítása iránti kérelem elbírálása 200

6 Víziközmű-szolgáltatói engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása 50

7  Működési engedély iránti kérelem elbírálása 200

8  Működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása 120

9  Működési engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása 25

10  Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó hozzájárulás (egyesülés, 
szétválás, alaptőke/törzstőke legalább egynegyed résszel történő 
leszállítása, szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, 
illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzése)

75

11  A víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezésére 
irányuló kérelem elbírálása (tevékenységenként)

200

12  Kiszervezési engedély módosítására irányuló eljárás 50

13  Üzletszabályzat jóváhagyására irányuló eljárás 200

14  Üzletszabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás 100

15  Beszerzési szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás 75

16  Beszerzési szabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás 25

17  A Vksztv. 31/A. § (4) bekezdés szerinti átmeneti díj megállapítása 150
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18 Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

 a) felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása a tárgyév június 1-jén 
hatályos működési 

engedélyben az adott 
víziközmű-rendszerre 

meghatározott felhasználói 
egyenértékenként 0,001, de 

legalább 10

  b) beruházási tervrész jóváhagyása a tárgyév június 1-jén, 
hatályos működési 

engedélyben az adott 
víziközmű-rendszerre 

meghatározott felhasználói 
egyenértékenként 0,001, de 

legalább 10

 19  Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének módosítása a 18. pont alapján 
meghatározott díj 50%-a

 20  Víziközművé minősítés iránti kérelem 50

 21  Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból adatszolgáltatási eljárás

  a) másolat kiadása 5

  aa) ezenfelül több oldalas másolat esetén, a 2. oldaltól megkezdett 
oldalanként

0,5

  b) kivonat kiadása 3

  ba) ezenfelül több oldalas kivonat esetén, a 2. oldaltól megkezdett 
oldalanként

0,5

”
 5.  Az R. 1. mellékletének G) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[G) Energiahatékonysággal kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai: ]
„

  A  B

 1  Az igazgatási szolgáltatásidíj-köteles hatósági eljárás megnevezése
 Igazgatási szolgáltatási díj 

mértéke (ezer forint)

 2  közreműködő szervezetek tevékenységének engedélyezésére irányuló 
kérelem elbírálása

 10 000

 3  regisztráló közreműködő szervezetek engedély módosítás iránti kérelmének 
elbírálása

 2 000

 4  nem kötelező energetikai auditálás során készített energetikai audit 
kérelemre történő ellenőrzése

 1000

 5  nagyvállalatok által elvégeztetett kötelező energetikai audit kérelemre 
történő ellenőrzése

 1500

 6  költséghaszon-elemzés elbírálása  200

 7  pozitív eredményű költség-haszon elemzés esetén kiadott kötelező határozat 
végrehajtása alóli felmentési kérelem elbírálása

 200

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 27/2016. (XII. 23.) HM rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő 
háttérintézmények megszűnésével összefüggő módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
13.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel és a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel 
egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 16.  pontjában, valamint 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII. törvény 81.  § (2)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87.  § (1)  bekezdés l) és m)  pontjában, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. CCV.  törvény 
238.  §  (2)  bekezdés 23.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 25.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
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a 11. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjárművei forgalomba helyezése előtti  
és időszakos műszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjárművek 
hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló  
5/1998. (III. 6.) HM rendelet módosítása

1. §  A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjárművei forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki 
vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő 
ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló 5/1998. (III. 6.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  szolgálati gépjárműnek rendelkezni kell a  közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben eljáró 
közlekedési hatóság által kiadott típusbizonyítvánnyal, általános vagy sorozat forgalomba helyezési engedéllyel, 
egyedi forgalomba helyezési összeépítési vagy átalakítási engedéllyel.”

2. Az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített 
léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló 27/2001. (XI. 23.) HM rendelet 
módosítása

2. §  Az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a  katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs 
berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló 27/2001. (XI. 23.) HM rendelet 15.  § (2)  bekezdésében 
a  „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Kormányzati Frekvenciagazdálkodási 
Hatóságtól” szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól” szöveg lép.

3. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló  
33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása

3. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R1.)
a) 1.  § a)  pontjában az „a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a  Magyar Honvédség katonai szervezeteire” 

szövegrész helyébe az  „a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi 
szervezet), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos „Frederic Joliot 
Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet szakvéleményező tevékenységét (a továbbiakban: 
OSSKI)” szövegrész helyébe az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleményező 
tevékenységét” szöveg,

c) 12. § (4) bekezdésében a „szervezet az OSSKI” szövegrész helyébe a „országos tisztifőorvos” szöveg,
d) 14. § (2) bekezdésében az „OSSKI” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az  R1. 1. számú mellékletében az „honvédségi szervezet: a  Magyar Honvédség olyan szervezeti 
egysége, amely önálló állománytáblával rendelkezik és a honvédelemért felelős miniszter vagy a Magyar Honvédség 
parancsnoka irányítása és/vagy vezetése alá tartozik;” szövegrész.

4. Az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, 
hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről szóló  
43/2002. (VIII. 12.) HM–KvVM együttes rendelet módosítása

5. §  Az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és 
megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről szóló 43/2002. (VIII. 12.) HM–KvVM együttes rendelet 
10. § (2) bekezdésében a „földhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlan-nyilvántartási hatóság” szöveg lép.
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5. A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok 
ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének 
rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet módosítása

6. §  A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, 
valamint az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 
21/2003.  (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 2.  § (1)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„a) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra, a miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartotó szervezetekre, az MH katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezet), 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,”

7. §  Az R2.
a) 3.  § (1)  bekezdésében az „ÁNTSZ országos és helyi szervezeteivel, illetve intézeteivel” szövegrész helyébe 

az „országos tisztifőorvossal, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, 
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatalával” szöveg,

b) 5.  § (2)  bekezdésében az „ÁNTSZ regionális és országos” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi 
Intézet, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  fővárosi és 
megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,

c) 5.  § (2)  bekezdésében az  „ÁNTSZ szerveivel” szövegrész helyébe az  „országos tisztifőorvossal, 
a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával” szöveg,

d) 5.  § (3)  bekezdésében az „az ÁNTSZ megbetegedés helye szerinti területileg illetékes kistérségi, fővárosi 
kerületi intézetének” szövegrész helyébe az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg,

e) 6.  § (2)  bekezdésében a „HM érintett szerveivel, valamint az  ÁNTSZ egészségfejlesztési feladatokat ellátó 
országos és regionális szervezeteivel” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium érintett 
szerveivel, valamint az országos tisztifőorvossal” szöveg,

f ) 7. § (3) bekezdésében az „országos tiszti főorvossal” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvossal” szöveg,
g) 11. §-át megelőző alcímének címében és 11. §-ában az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi 

szervek” szöveg,
h) 11. §-ában és 12. § (3) bekezdésében az „országos tiszti főorvos” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” 

szöveg,
i) 12. § (4) bekezdésében az „országos tiszti főorvossal és az ÁNTSZ illetékes hatóságaival” szövegrész helyébe 

az „országos tisztifőorvossal, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal 
vagy a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatalával” szöveg,

j) 12.  § (4)  bekezdésében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal készenléti ügyeletét” szövegrész helyébe 
az „országos tisztifőorvost” szöveg

lép.

6. A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó egészségügyi intézményekben történő egészségi, 
pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzéséről és azok térítési díjairól szóló  
7/2008. (III. 18.) HM rendelet módosítása

8. §  A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó egészségügyi intézményekben történő egészségi, pszichikai, 
fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzéséről és azok térítési díjairól szóló 7/2008. (III. 18.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) központi egészségügyi szervezetére (a továbbiakban: egészségügyi 
intézmény), valamint
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b) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra, a miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, és az MH a) pont hatálya alá nem tartozó katonai szervezeteire
terjed ki.”

9. §  Az R3.
a) 2.  § (1)  bekezdésében az „A személyi állomány” szövegrész helyébe az „Az 1.  § szerinti szervek személyi 

állománya” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdésében az  „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg,
c) 4.  § (4)  bekezdésében az  „A Magyar Honvédség” szövegrész helyébe az  „Az MH” szöveg, az  „MH HEK” 

szövegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ” szöveg
lép.

7. A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosítása

10. §  A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet 11. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodától” szövegrész helyébe a  „közúti 
közlekedési nyilvántartó szervtől” szöveg lép.

8. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet módosítása

11. §  A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában a „földhivatalnak” szövegrész helyébe 
az „ingatlan-nyilvántartási hatóságnak” szöveg lép.

9. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások 
megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

12. §  A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a  kiegészítő támogatások megállapításának és 
folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 4. §-ában és 7. § b) pontjában a „Nyugdíjfolyósító 
Igazgatósággal” szövegrész helyébe a „nyugdíjfolyósító szervvel” szöveg lép.

10. A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel 
közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2014. (IV. 29.) HM rendelet 
módosítása

13. §  A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő járműveinek 
vezetésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2014. (IV. 29.) HM rendelet 4. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési 
Hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg lép.

11. A honvédelmi és katonai célú építmények építési célelőirányzata kezelésének és felhasználásának 
szabályairól szóló 25/2008. (XI. 28.) HM rendelet hatályon kívül helyezése

14. §  Hatályát veszti a  honvédelmi és katonai célú építmények építési célelőirányzata kezelésének és felhasználásának 
szabályairól szóló 25/2008. (XI. 28.) HM rendelet.

12. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § b)–d) pontja, a 7. § b) és j) pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 28/2016. (XII. 23.) HM rendelete
a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Honvédségi járművet a  honvédségi szervezetek, illetve a  Magyarországon települő katonai szervezet 
állományába tartozó személyek vezethetnek.”

2. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az igazságügyi miniszter 24/2016. (XII. 23.) IM rendelete
egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.  évi 
CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelők tevékenysége vonatkozásában a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21.  § 4.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a  katonák pártfogó felügyelete vonatkozásában 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott feladatkörében 
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím, valamint az  1. és 2.  melléklet tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és 
a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés e)  pontjában és a  büntetőeljárásról 
szóló 1998.  évi XIX.  törvény 604.  § (2)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím, valamint a  3.  melléklet tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a  katonák vonatkozásában a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, 
a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:
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1. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

1. §  A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: Pfr.) 62/A. §-a 
a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  társadalmi kötődés programba helyezés iránti kérelemről való döntés megalapozása érdekében 
a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő környezettanulmányt készít. A  környezettanulmány elkészítése során 
a 13–16/B. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelő a  szakmai ténymegállapítások keretében bemutatja különösen az  elítélt által eltávozására megjelölt 
lakóingatlant, az  ott életvitelszerűen tartózkodó kapcsolattartói fogadókészségét, értékelve a  kapcsolattartás 
minőségét és azt, hogy a  befogadó környezet megfelelően szolgálja-e az  elítélt társadalmi visszailleszkedését. 
Ha az  rendelkezésre áll, a  környezettanulmányhoz csatolni kell a  munkáltatónak az  elítélt foglalkoztatására 
irányuló nyilatkozatát. A  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a  környezettanulmány elkészítésekor az  elítélt 
bűnismétlési kockázatát is vizsgálja.”

2. §  A Pfr. 62/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  reintegrációs őrizet hatálya alatt álló elítélt magatartását, valamint a  társadalmi reintegrációs folyamat 
előrehaladását a  szabadon bocsátó bv. intézet büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelője legalább havonta 
ellenőrzi és értékeli. Az ellenőrzésről a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő jelentést készít.”

3. §  A Pfr. 62/E.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és egyúttal a  Pfr. 62/E.  §-a a  következő  
(6a)–(6c) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A  rendelkezésére álló nyilvántartás alapján a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő meghallgatja 
a  Bv. tv. 185.  § (2)  bekezdésében meghatározott időpontok figyelembevételével a  szabadulás előtt álló 
elítéltet, nyilatkoztatja, hogy kéri-e a  reintegrációs gondozás keretében végzett támogatási lehetőségeket és 
jegyzőkönyvben rögzíti a reintegrációs gondozás keretében megvalósítani tervezett támogatási formákat.
(6a) A  reintegrációs programban elért eredményeket a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő rendszeresen 
értékeli, és ennek alapján indokolt esetben közreműködik a  reintegrációs programnak az  elítélt szükségleteihez 
igazodó módosításában.
(6b) A  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a  társadalmi kötődés programba bevont elítélt esetében 
a reintegrációs gondozás keretében a Bv. tv. 187. § (4) bekezdésére figyelemmel alkalmazza a (6) bekezdés szerint 
meghatározott támogatási formákat.
(6c) A  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a  társadalmi kötődés programba bevont elítéltet az  eltávozások 
időtartama alatt szükség szerint ellenőrzi. Ha az  ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítást nyer, hogy 
az  elítélt a  részére meghatározott feladatokat nem teljesíti, az  eltávozások alatt kifogásolható életvitelt folytat 
vagy a  magatartási szabályokat sorozatosan megszegi, a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő javaslatot tesz 
a Befogadási és Fogvatartási Bizottság felé a társadalmi kötődés program megszüntetésére.”

4. §  A Pfr.
a) 62/A. § (2) bekezdésében a „helyezését megelőzően” szövegrész helyébe a „helyezésekor”,
b) 62/E.  § (2)  bekezdésében a „d)” szövegrész helyébe az „e)”, a „187.  § (1)  bekezdésben” szövegrész helyébe 

a „187. § (1) és (2) bekezdésében”,
c) 62/E. § (4) bekezdésében a „185. § (2)” szövegrész helyébe a „185. § (3)”
szöveg lép.

2. A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló  
9/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

5. §  A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 9/A. § 
(1) és (2) bekezdésében a „187/A. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „187/A. § (1a) bekezdésében” szöveg lép.
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3. A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben 
hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 
11/2014. (XII. 13.) IM rendelet módosítása

6. §  A fogvatartott személy esetében a  büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a  büntetőügyekben hozott 
határozatok végrehajtása során a  bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) 
IM rendelet [a továbbiakban: 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet] 22. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  női elítéltet a  szabadságvesztés végrehajtásának megkezdéséről szóló felhívásban tájékoztatni kell, hogy 
ha egy évnél fiatalabb gyermekét gondozza, kérelmezheti, hogy a  szabadságvesztés büntetését az  erre kijelölt 
bv. intézet anya-gyermek részlegén tölthesse le a gyermek egyéves koráig. Az elítéltnek a kérelemhez csatolnia kell 
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(6) Ha az  elítélt a  Bv. tv. 128/B.  §-ban meghatározott kérelmet a  felhívásban kijelölt bv. intézet parancsnokához 
terjesztette elő, a bv. intézet a kérelmet soron kívül megküldi a BVOP illetékes szervezeti egységének.”

7. §  A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a női elítélt az anya-gyermek részlegen való együttes elhelyezés iránti kérelmet határidőben terjesztette elő, 
a kérelem elbírálását követően a BVOP a döntésnek megfelelő újabb felhívást ad ki az elítélt részére, amelyről három 
napon belül tájékoztatja az elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes bv. csoportot.”

8. §  A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet a következő 18/A. alcímmel egészül ki:
„18/A. Kártalanítási eljárás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelem 
orvoslására
49/A.  § (1) A  kártalanítási kérelem beérkezését követően – ha a  kérelem elutasításának nincs helye – a  bv. bíró 
a  bv. intézet véleményéhez csatolt iratok alapján haladéktalanul megvizsgálja, hogy helye van-e a  Bv. tv. 70/B.  § 
alkalmazásának.
(2) Ha a  büntetőügyben hozott határozat alapján megállapítható, hogy a  sértett vagy örököse (a  továbbiakban 
együtt: sértett) javára polgári jogi igényt ítélt meg a  bíróság vagy a  polgári jogi igény érvényesítését egyéb 
törvényes útra utasította, a  bv. bíró a  sértett részére felhívást küld ki, hogy a  Bv. tv. 70/B.  § (1)–(2)  bekezdésében 
meghatározottakról tegyen nyilatkozatot. A  felhívásban a  sértett részére megfelelő tájékoztatást kell adni arról, 
hogy milyen feltételek mellett kerülhet sor a kártalanítás megállapítása esetén az abból történő kielégítésre a javára 
megítélt és meg nem térített polgári jogi igény vagy a  polgári bíróság által megítélt kártérítés vagy sérelemdíj 
erejéig.
(3) A (2) bekezdés szerinti felhívásban a sértettet nyilatkoztatni kell továbbá arról, hogy
a) ha a büntetőeljárás során kérte személyi adatainak zártan kezelését, akkor ebben az eljárásban is kéri-e ezt,
b) a követelés kifizetéséről való rendelkezés esetén az részére milyen módon történjen, és hogy ennek megfelelően 
közölje a kifizetéshez szükséges adatokat, úgymint
ba) fizetési számlára történő utalás esetén a számlatulajdonos nevét és a számlaszámát,
bb) készpénzben történő kifizetés esetén a  postai címét, illetve ha az  átvételre más személyt hatalmaz meg, 
e személy nevét és postai címét.
(4) Ha a  (2)  bekezdés szerinti felhívás a  sértettnek azért nem volt kézbesíthető, mert ismeretlen helyre költözött 
a  bv.  bíró a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás megkeresésével intézkedik a  sértett lakó-, illetve tartózkodási 
helyének a megállapítása iránt.
(5) A kártalanítás megállapításáról szóló határozatban a bv. bíró a kártalanítás, illetve a sértett részére teljesítendő 
követelés összegét számmal és szövegesen is megjelöli. A  határozat rendelkező részének tartalmaznia kell 
–  a  kártalanítás, illetve a  polgári jogi igényből, illetve a  bűncselekmény miatt megállapított kártérítésből vagy 
sérelemdíjból eredő még fennálló követelés jogosultjának rendelkezése szerint – a kifizetéshez szükséges adatokat 
is, kivéve, ha a sértett a személyi adatai zártan kezelését kérte. Ha a polgári jogi igényt, illetve a bűncselekményből 
eredő kártérítést vagy sérelemdíjat megállapító bírósági határozat kamat megfizetéséről is rendelkezett, a bv. bíró 
a rendelkező részben feltünteti a kamatfizetési kötelezettség kezdő napját és mértékét.
(6) A  kártalanítás megállapítása esetén a  jogerős határozat kiadmányát a  bv. csoport a  kifizetés teljesítése végett 
megküldi az Igazságügyi Minisztériumnak.
(7) Ha bv. bíró a határozatában a megállapított kártalanítás összegéből a még fennálló követelés erejéig a polgári 
jogi igény, illetve a  bűncselekmény miatt megállapított kártérítés vagy sérelemdíj jogosultja javára történő 
kifizetésről rendelkezett, és a  sértett személyi adatai zártan kezelését kérte, a  kifizetés teljesítése érdekében 
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a jogerős határozat kiadmányának megküldésekor az Igazságügyi Minisztérium részére mellékelni kell a kifizetéshez 
szükséges, a sértett által megadott adatokat. Ez esetben gondoskodni kell arról, hogy a kifizetés során se juthasson 
a sértett személyi adata illetéktelen személy tudomására.
(8) Ha a  Bv. tv. 70/B.  § (3)  bekezdése szerinti adatszolgáltatás eredményeként ismertté vált, hogy a  polgári jogi 
igényből, illetve a  bűncselekmény miatt megállapított kártérítésből vagy sérelemdíjból eredő még fennálló 
követelés behajtására az elítélttel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, vagy az ezen a  jogcímen indított 
végrehajtási eljárás szünetel, a bv. csoport a határozat kiadmányának megküldésével egyidejűleg erről – az illetékes 
végrehajtó és az ügyszám megjelölésével – tájékoztatja az Igazságügyi Minisztériumot.
49/B.  § (1) A  Magyar Bírósági Végrehajtói Kar a  Bv. tv. 10/B.  § (2)  bekezdésén és 70/B.  § (3)  bekezdésén alapuló 
megkeresést öt munkanapon belül teljesíti.
(2) Az Igazságügyi Minisztérium a Bv. tv. 10/B. § (3) bekezdésében meghatározottakról – a végrehajtási ügyszámra 
hivatkozással – haladéktalanul tájékoztatja a  végrehajtót azzal, hogy a  tájékoztatásban meg kell jelölni azt 
a határnapot, amikor az Igazságügyi Minisztérium a kifizetés iránt intézkedni köteles.”

9. §  A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 90. alcíme a következő 187. és 188. §-sal egészül ki:
„187.  § (1) A  Bv. tv. 10/A.  § (5)  bekezdése szerinti kérelemben megtett, az  Emberi Jogok Európai Bírósága 
(a  továbbiakban: EJEB) eljárására vonatkozó nyilatkozatok valóságtartalmának az  ellenőrzése érdekében 
az  Igazságügyi Minisztérium – az  EJEB-nek Magyarországot kártérítésre kötelező nyilvános ítéletei alapján  – 
jegyzéket készít a  magyarországi fogvatartási körülményekkel kapcsolatban megítélt kártérítésekről. A  jegyzék 
tartalmazza az  EJEB által vizsgált kérelem számát, a  kártérítésre jogosult nevét és egyéb ismert természetes 
személyazonosító adatát, a  kártérítés megítélésekor figyelembe vett fogvatartási időszakokat az  érintett 
bv. intézetek megjelölésével.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti jegyzéket az  Igazságügyi Minisztérium – az  Országos Bírósági Hivatal, a  Legfőbb 
Ügyészség és a  BVOP útján – 2017. január 15. napjáig a  bv. bírák és a  büntetés-végrehajtás törvényességi 
felügyeletét ellátó ügyészek, valamint a bv. intézetek rendelkezésére bocsátja.
188. § (1) Az EJEB-nek a magyarországi fogvatartási körülményekkel kapcsolatos kérelmek vizsgálatát felfüggesztő 
határozata a  Bv. tv. 436 § (12)  bekezdése alkalmazása szempontjából a  nemzeti elbírálásra utaló döntésnek 
tekintendő.
(2) A  bv. intézet gondoskodik arról, hogy az  elítéltek és az  egyéb jogcímen fogvatartottak írásbeli tájékoztatást 
kapjanak az  EJEB-nek a  magyarországi fogvatartási körülményekkel kapcsolatos kérelmek vizsgálatát felfüggesztő 
döntéséről, és arról, hogy a Bv. tv. 436. § (10) bekezdése értelmében jogosultak a Bv. tv. 10/A. § szerinti kártalanítási 
igény benyújtására. Az írásbeli tájékoztatás hirdetmény kifüggesztésével is megvalósulhat.
(3) A  magyarországi fogvatartási körülményekkel kapcsolatban benyújtott azon kérelmek esetében, amelyekről 
az  EJEB a  Kormány részére értesítést küldött – a  (2)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a  magyar állam 
képviseletében eljáró Igazságügyi Minisztérium a kérelmezőkre vonatkozó iratokat megküldi a BVOP-nak.
(4) A BVOP a fogvatartotti nyilvántartás alapján megállapítja, hogy a kérelmező jelenleg fogva van-e. Ha a kérelmező 
fogva van, a  BVOP – a  vonatkozó iratok megküldésével – értesíti a  fogva tartó bv. intézetet, amely tájékoztatást 
ad az  érintett részére az  alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás lehetőségéről, és 
egyidejűleg írásban nyilatkoztatja arról, hogy
a) az EJEB-hez benyújtott kérelmét fenntartja-e, valamint
b) a kérelmet kiterjeszti-e további időszakra vonatkozó igénnyel.
(5) Ha a kérelmező már szabadult, a BVOP a kérelmezőnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakó- 
vagy tartózkodási helyére megküldött levélben adja meg a  szükséges tájékoztatást, és harmincnapos határidővel 
hívja fel a  kérelmezőt a  (4)  bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére, azzal, hogy ennek hiányában a  kérelmező 
a  jogvesztő határidőn belül jogosult a  kártalanítás iránt igényét benyújtani annál a  bv. intézetnél, ahonnan 
szabadult. A BVOP a tájékoztatás megtörténtéről – a vonatkozó iratok megküldésével – értesíti a kérelmezőt utoljára 
szabadító bv. intézetet.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerint megtett nyilatkozat alapján a fogva tartó bv. intézet, illetve az a bv. intézet ahonnan 
az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott szabadult a Bv. tv. 70/A. § (2) bekezdése szerint jár el.”

10. §  A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 37. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. §  A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet a 2. melléklet szerinti 37/A. melléklettel egészül ki.
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4. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

12. §  A szabadságvesztés, az  elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának 
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a  továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] 
a következő 5/A. és 5/B. alcímmel egészül ki:
„5/A. Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panasz
10/A.  § (1) Az  alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt benyújtott panasz alapján a  bv. intézet 
parancsnoka öt napon belül megvizsgálja, hogy helye van-e a Bv. tv. 144/B. § (3) bekezdése szerinti intézkedésnek, 
és ha igen, azt haladéktalanul megteszi. A  bv. intézet parancsnoka a  BVOP elhelyezésért felelős szakterületének 
vezetőjéhez intézett megkereséséhez csatolja a  panaszt és az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen fogvatartott 
kapcsolattartására vonatkozó adatokat.
(2) Ha a panasz alapján megállapítható, hogy a jogszabályban előírt élettér az adott bv. intézetben nem biztosítható, 
a  bv. intézet parancsnoka, a  Befogadási és Fogvatartási Bizottság (a  továbbiakban: BFB) javaslata alapján 
határozattal dönt a sérelem ellensúlyozása érdekében hozott intézkedésről.
10/B.  § (1) A  BVOP elhelyezésért felelős szakterületének vezetője az  átszállításról szóló döntés meghozatalakor 
az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen fogvatartott végrehajtási fokozatának megfelelő bv. intézetek telítettségi 
mutatóit köteles figyelembe venni. Ha több bv. intézetben is biztosítható a  jogszabályban előírt élettér, ezek 
közül a  szabadságvesztés végrehajtási helyét a BVOP elhelyezésért felelős szakterületének vezetője az elítélt vagy 
az egyéb jogcímen fogvatartott kapcsolattartási és foglalkoztatási lehetőségeire tekintettel jelöli ki.
(2) Ha a jogszabályban előírt élettér csak olyan bv. intézetben biztosítható, amely az elítélt vagy az egyéb jogcímen 
fogvatartott lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől a jelenlegi elhelyezést biztosító bv. intézethez képest nagyobb 
távolságra helyezkedik el, és az  átszállítás a  kapcsolattartáshoz való jog sérelmét eredményezhetné, a  BVOP 
elhelyezésért felelős szakterületének vezetője a  döntés meghozatala előtt bekérheti – a  fogva tartó bv. intézet 
útján – az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott írásos beleegyező nyilatkozatát.
(3) A jogszabályban előírt élettér biztosítása érdekében hozott átszállításról szóló határozatban fel kell hívni az elítélt 
vagy az egyéb jogcímen fogvatartott figyelmét a bírói felülvizsgálati kérelem lehetőségére.
(4) Az  átszállításról szóló határozatának egy példányát a  bv. intézetbe érkezéstől számított három napon belül 
kézbesíteni kell az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen fogvatartott részére. Ha az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen 
fogvatartott az  átszállításról szóló határozat érkezésekor más bv. intézetben tartózkodik, az  átszállításról szóló 
határozat elektronikus példányát kell megküldeni és igazoltan kézbesíteni.
5/B. Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt
10/C. § (1) Az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti 
kártalanítás iránti igényét a 8. melléklet szerinti nyomtatványon is benyújthatja.
(2) A kártalanítási igény beérkezését követően a bv. intézet ellenőrzi a Bv. tv. 10/A. §-ában meghatározott feltételek 
fennállását. A  Bv. tv. 10/A.  § (5)  bekezdése szerinti nyilatkozat hiánya esetén a  kérelmezőt tizenöt napos határidő 
megadásával a Bv. tv. 20. § (5) bekezdése szerinti hiánypótlásra szólítja fel. A határidő elteltével – kivéve, ha az elítélt 
vagy az egyéb jogcímen fogvatartott annak meghosszabbítását kéri – a bv. intézet a Bv. tv. 70/A. § (2) bekezdése 
szerint jár el.
(3) Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelem orvoslása miatt indított kártalanítási eljárás 
során, a Bv. tv. 70/A. § (2) bekezdése szerinti bv. intézeti vélemény minden esetben a kérelemben megjelölt teljes 
fogvatartási időszakra kell, hogy vonatkozzon. Ha ez  alapján több bv. intézet érintett, akkor a  fogva tartó, illetve 
az  utolsó szabadítást végző bv. intézet gyűjti össze és terjeszti elő a  szükséges adatokat a  büntetés-végrehajtási 
bíróhoz.
(4) A  bv. intézet a  kártalanítási igénnyel kapcsolatos véleményét a  10/A.  § (1)  bekezdése szerinti eljárásban, 
szabadult elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott esetében iratok alapján készíti el, és azt a  fogvatartotti 
nyilvántartásnak az  elítélt elhelyezési körülményeire vonatkozó adatait tartalmazó kivonattal együtt a  Bv. tv. 
70/A. § (2) bekezdése szerinti határidőben továbbítja a büntetés-végrehajtási bírónak. A véleményhez csatolni kell 
a kártalanítási igénnyel érintett, fogvatartás alapjául szolgáló büntetőügyben hozott jogerős határozatok másolatát.
(5) A  bv. intézet a  fogvatartotti nyilvántartásából soron kívül rendelkezésére bocsátja a  kérelem elbírálásához 
a  büntetés-végrehajtási bíró által igényelt további határozatokat, fogvatartási dokumentumokat és elítélti 
nyilatkozatokat.”
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13. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyház végrehajtási fokozaton belül a szigorúbb rezsimbe sorolt elítélt)
„b) kapcsolattartójával hetente tíz perc időtartamban telefonálhat,”

14. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A fegyház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)
„b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente egy alkalommal, legalább két óra, legfeljebb négy óra 
időtartamban engedélyezhető,
c) kapcsolattartójával hetente harminc perc időtartamban telefonálhat,”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)
„f ) eltávozásra kivételesen – a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek kivételével – összesen évente 
két nap időtartamra engedhető,”

15. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A fegyház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)
„b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente két alkalommal, alkalmanként legalább két óra, legfeljebb 
négy óra időtartamban engedélyezhető,
c) kapcsolattartójával hetente negyven perc időtartamban telefonálhat,”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)
„f ) eltávozásra kivételesen – a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek kivételével – évente összesen öt 
nap időtartamra engedhető,”

16. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A börtön végrehajtási fokozaton belül a szigorúbb rezsimbe sorolt elítélt)
„b) kapcsolattartójával hetente húsz perc időtartamban telefonálhat,”

17. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A börtön végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)
„b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente két alkalommal, alkalmanként legalább két óra, legfeljebb 
hat óra időtartamban engedélyezhető,
c) kapcsolattartójával hetente negyven perc időtartamban telefonálhat,” 

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A börtön végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)
„f ) eltávozásra évente összesen négy nap időtartamra kivételesen engedhető,”

18. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A börtön végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)
„a) látogatót havonta két alkalommal, alkalmanként kilencven perc időtartamban fogadhat,
b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente három alkalommal, alkalmanként legalább két óra, 
legfeljebb hat óra időtartamban engedélyezhető,
c) kapcsolattartójával hetente ötven perc időtartamban telefonálhat,”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A börtön végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)
„f ) eltávozásra évente összesen tíz nap időtartamra kivételesen engedhető,”

19. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fogház végrehajtási fokozaton belül a szigorúbb rezsimbe sorolt elítélt)
„b) kapcsolattartójával hetente harminc perc időtartamban telefonálhat,”
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20. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A fogház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)
„b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente három alkalommal, alkalmanként legalább négy óra, 
legfeljebb nyolc óra időtartamban engedélyezhető,
c) kapcsolattartójával hetente ötven perc időtartamban telefonálhat,”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fogház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)
„f ) eltávozásra évente összesen nyolc nap időtartamra engedhető,”

21. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A fogház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)
„b) számára látogató bv. intézeten kívüli fogadása évente öt alkalommal, alkalmanként legalább négy óra, legfeljebb 
nyolc óra időtartamban engedélyezhető,
c) kapcsolattartójával hetente hetvenöt perc időtartamban telefonálhat,”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fogház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)
„f ) eltávozásra évente összesen tizenöt nap időtartamra engedhető,”

22. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  hosszúidős speciális részlegre helyezett elítéltet általános vagy szigorúbb rezsimbe kell besorolni, a  Bv.  tv. 
105.  § (4)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Ha az  elítéltet általános rezsimkategóriába sorolták, 
kimaradásra, eltávozásra kivételes esetben sem engedhető.”

23. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 42. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A drogprevenciós részlegen elhelyezett elítélt progresszív rezsimszabályai vonatkozásában a  Bv. tv. 108.  §  
(2)–(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 40. § (2) bekezdésében meghatározottak az irányadók, azzal, hogy 
az elítélt]
„b) kapcsolattartójával hetente ötven perc időtartamban telefonálhat,”

24. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 42. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  társadalmi kötődés programba helyezett elítélt progresszív rezsimszabályai vonatkozásában a  Bv. tv. 187.  § 
(6)  bekezdésében foglalt eltérésekkel a  börtön végrehajtási fokozaton belül a  40.  § (3)  bekezdésében, a  fogház 
végrehajtási fokozaton belül a rezsimkategóriától függően a 41. § (2) vagy (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.”

25. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 106. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  rezsimszabályok alapján meghatározott kimaradás, illetve eltávozás időtartamába nem számítható be 
a  jutalomként engedélyezett kimaradás és eltávozás időtartama. A  Bv. tv. 165.  § (2)  bekezdés i) és j)  pontjában 
meghatározott jutalmazási formák mértéke nem haladhatja meg az  egyes végrehajtási fokozatokon belüli 
rezsimkategóriákban meghatározott kimaradás és eltávozás mértékét.”

26. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 115. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„115.  § (1) A  Bv. tv. 187.  § (2)  bekezdése alapján a  társadalmi kötődés programba börtön fokozatú, enyhébb 
rezsimbe sorolt és fogház fokozatú, általános és enyhébb rezsimbe sorolt elítélt vonható be.
(2) Ha a társadalmi kötődés programba helyezés iránti kérelmet a védő terjesztette elő, az elítéltet nyilatkoztatni kell 
arról, hogy az abban foglaltakkal egyetért-e.
(3) A Bv. tv. 187. § (2) bekezdése szerinti esetben a BFB az elítélt meghallgatása, a büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelő által készített környezettanulmány és a  rendelkezésre álló egyéb információk alapján határozattal dönt 
a társadalmi kötődés programba történő behelyezésről vagy annak elutasításáról.
(4) Az elítéltet a társadalmi kötődés programba helyezését követően, ha lakó- vagy tartózkodási helye nem a fogva 
tartó bv. intézet illetékességi területén helyezkedik el, a következő körszállítással abba a bv. intézetbe kell szállítani,
a) amely megfelel az elítélt végrehajtási fokozatának,
b) amely a lakó- vagy tartózkodási helyéhez legközelebb található, és
c) ahol az elkülönítési szabályok is végrehajthatók.
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(5) A  reintegrációs programot az  elítélt meghallgatása, valamint a  rendelkezésre álló valamennyi dokumentum 
elemzése alapján a  reintegrációs tiszt és a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a  társadalmi kötődés 
programba helyezést követő harminc napon belül készíti el, amelyet az elítélttel ismertetni kell.
(6) A  reintegrációs programban elért eredményekről és egyéni teljesítményéről az  elítéltet rendszeresen 
tájékoztatni, és a  folyamatot legalább havonta értékelni kell. Indokolt esetben, a  reintegrációs program az  elítélt 
szükségleteihez igazodóan módosítható.”

27. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 120. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A zárkában – az ön- vagy közveszélyes magatartást tanúsító elítéltek elhelyezésére szolgáló zárka kivételével – 
folyó vízzel ellátott mosdót és elkülönített, lehetőség szerint önálló szellőzésű WC-t kell kialakítani. A  fegyelmi és 
biztonsági zárkában folyó vízzel ellátott mosdót és WC-t kell kialakítani.”

28. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„121. § (1) A zárkában vagy a lakóhelyiségben elhelyezhető létszámot úgy kell meghatározni, hogy minden elítéltre 
hat köbméter légtér és egyéni elhelyezés esetén legalább hat, közösen elhelyezett elítéltek esetén személyenként 
legalább négy négyzetméter élettér jusson.
(2) Az  élettér kiszámításakor a  zárka vagy a  lakóhelyiség alapterületéből az  illemhely és a  mosdó által elfoglalt 
területet – függetlenül attól, hogy ezek leválasztása megtörtént-e – figyelmen kívül kell hagyni.”

29. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/A. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  meghallgatásról és az  elítéltnek a  lakás megjelölése, valamint a  Bv. tv. 187/B.  § (4)  bekezdésében foglaltak 
elmulasztása következményeire való figyelmeztetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, és abban rögzíteni kell 
az elítéltnek a figyelmeztetés tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatát, amelyet az elítélt saját kezűleg aláír.
(5) Ha az  elítélt a  megadott határidőben a  reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölhető lakást nem jelöl 
meg, a bv. intézet a reintegrációs őrizet elrendelése iránti előterjesztést mellőzi.
(6) A  lakás megjelölését követően a  bv. intézet megkeresi a  kijelölendő lakás elhelyezkedése szerint területileg 
illetékes büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt a  Bv. tv. 187/B.  § (1)  bekezdésében foglalt feladatok 
végrehajtására. Ha a  befogadó nyilatkozatot a  lakás tulajdonosa vagy bérlője a  büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelőnek adja át az  elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának felmérésekor vagy 
a környezettanulmány elkészítésekor, azt soron kívül az ügy irataihoz kell csatolni.”

30. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„136/B. § (1) A reintegrációs őrizet elrendelése iránti kérelem esetén a bv. intézet a 136/A. §-ban foglaltak szerint jár 
el azzal, hogy a kérelem előterjesztése a hiánypótlásra felhívás eredménytelensége esetén sem mellőzhető.
(2) Ha a  büntetés-végrehajtási bíró a  Bv. tv. 187/B.  § (6)  bekezdésében foglalt eljárás lefolytatására hívja fel 
a bv. intézetet, a Bv. tv. 187/B. § (1)–(3) bekezdése szerint kell eljárni.”

31. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a reintegrációs őrizet végrehajtási helyeként kijelölt lakás nem a fogva tartó bv. intézet illetékességi területén 
van, az elítéltet át kell szállítani a kijelölt lakás helye szerint illetékes bv. intézetbe és a szabadítását ott kell elvégezni. 
Ha az  elítélttel összefüggő egyedi körülmények indokolják, a  büntetés-végrehajtás országos parancsnoka ettől 
eltérően dönthet.”

32. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás utóbb válik alkalmatlanná az  elektronikus távfelügyeleti 
eszköz alkalmazására, vagy ha a  befogadó nyilatkozatot tevő a  nyilatkozatát utóbb visszavonja, és az  elítélt ezzel 
egyidejűleg a  reintegrációs őrizet végrehajtására alkalmas másik lakást jelöl meg, a  bv. intézet – az  alkalmasság 
felmérését követően – haladéktalanul előterjesztést tesz a  büntetés-végrehajtási bírónak a  reintegrációs őrizet 
végrehajtási helyének megváltoztatására. Ellenkező esetben a bv. intézet parancsnoka a Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdés 
c) pontjában foglaltak szerint jár el.”
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33. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bv. intézet a  feltételes szabadságra bocsátás esedékessége előtt legalább két hónappal megteszi 
az  előterjesztést a  reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakás elhelyezkedése szerint illetékes büntetés-
végrehajtási bírónak, amelyhez az összefoglaló jelentést csatolni kell.”

34. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 187. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az általános rezsimbe sorolt előzetesen letartóztatott)
„b) kapcsolattartójával hetente hetven percet telefonálhat,”

35. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 188. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az enyhébb rezsimbe sorolt előzetesen letartóztatott)
„b) kapcsolattartójával hetente százöt percet telefonálhat,”

36. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 189. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szigorúbb rezsimbe sorolt előzetesen letartóztatott)
„b) kapcsolattartójával hetente hetven percet telefonálhat,”

37. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 189. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a rendelkezési jogkör gyakorlója az előzetesen letartóztatott fokozott őrzését rendelte el, a BFB az érintettet 
magas biztonsági kockázati szintre sorolja.”

38. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet. 207. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szabadságvesztés és az  előzetes letartóztatás végrehajtásáról szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet által 
meghatározott
a) I. és II. biztonsági csoport az e rendelet szerinti alacsony,
b) III. biztonsági csoport az e rendelet szerinti közepes,
c) IV. biztonsági csoport az e rendelet szerinti magas
biztonsági kockázati szintnek felel meg.”

39. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
a) 29.  § (4)  bekezdésében az  „az elhelyezésre kijelölt bv. intézet befogadási és fogvatartási bizottság 

(a  továbbiakban: BFB) ülését” szövegrész helyébe az „az elhelyezésére kijelölt bv. intézet BFB-nak az ülését” 
szöveg,

b) 21. alcím címében a „részlegek és az  enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alatt álló” szövegrész helyébe 
a  „részlegek, az  enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alatt álló és a  társadalmi kötődés programba 
helyezett” szöveg,

c) 132. § (1) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe „három” szöveg,
d) 136/A. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(4) bekezdése” szöveg,
e) 136/A. § (9) bekezdésében és 136/F. § (1) bekezdés a) pontjában az „(1) bekezdésében” szövegrész helyébe 

az „(1a) bekezdésében” szöveg,
f ) 186. § (2) bekezdésében a „mozgástér” szövegrész helyébe az „élettér” szöveg
lép.

40. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. §, a 7. §, a 10. §, a 11. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 24/2016. (XII. 23.) IM rendelethez
„37. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

JELENTKEZÉSKOR VIGYE MAGÁVAL!

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felhívja .................................................. elítéltet (aki ....................-n 
..........  évi ................  hó ...  napján született, anyja neve: ..................................), hogy a  .............................................................. 
Járásbíróság/Törvényszék ...................../20...../................ számú ítéletével, a  ........................................................... Törvényszék/
Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, és az  Ítélőtábla/Kúria a  ........................./20............./............. számú határozatával  
................................................ miatt jogerősen kiszabott ..................................................... szabadságvesztésének megkezdése 
végett .............................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetben – Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben – Fegyház és Börtönben (........................................... település ................................ utca ............... szám ..........)

20........ évi ........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.

A jelentkezés elmulasztása esetén a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága elővezetés elrendelése iránt fog 
intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés:
– szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250 forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 

50 forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 
2000 forinttal tovább növekedhet,

– szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági 
személyek számától függően óránként 2000 forint.

.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján.

  .............................................
Címzett: ............................................
...........................................................

FIGYELMEZTETÉS

 1. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.
 2. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.
 3. Hozza magával a  személyi igazolványát, útlevelét, az  adóigazolványát, a  TAJ számát tartalmazó hatósági 

bizonyítványát és a  nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, továbbá a  rendelkezésére álló 
iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a  kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló 
nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.

 4. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer használatos 
borotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának 
küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, 
fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.
A magánál nem tartható tárgyakat a  büntetés-végrehajtási intézet vagy az  elítélt letétjébe helyezi, vagy az  elítélt 
költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.

 5. Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről, továbbá 
vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az  elhelyezésről, felügyeletről gondoskodni, 
és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a  szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet 
nélkül maradna, ezt a  körülményt a  jelen felhívásra hivatkozva – a  felügyelet nélkül maradó személy nevének, 
korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével – minél előbb jelentse a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságának.
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 6. Ha Ön egy évnél fiatalabb gyermekét gondozza, kérelmezheti, hogy a  szabadságvesztés büntetését a  büntetés-
végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén tölthesse le a  gyermek egyéves koráig. Az  anya-gyermek részlegen 
való együttes elhelyezés iránti kérelmét a  felhívás kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles írásban 
benyújtani a  kijelölt bv. intézet vagy a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felé. A  kérelemhez csatolja 
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. Kérelmének elbírálásáról a kérelem beérkezésétől számított 
15  napon belül a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága határozattal dönt. A  döntéstől függően újabb 
felhívás kerül kibocsátásra. Jelentkezési kötelezettségének az újonnan kiadott felhívásban foglaltaknak megfelelően 
köteles eleget tennie.

 7. A  Magyarországon élő elítélt köteles a  lakóhelye vagy a  tartózkodási helye címében (a  továbbiakban: 
lakcím)  bekövetkező változást a  változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a  végrehajtásáért 
felelős szervnek, ha ez  nem ismert, az  érdemi határozatot hozó, elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes 
büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni.
A kötelezettség elmulasztása miatt a  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a  végrehajtásért felelős szerv 
kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni

 8. Felhívom a  figyelmét, hogy a  szabadságvesztés büntetés megkezdésével összefüggésben előterjesztett halasztás 
iránti kérelemnek, illetve az ilyen kérelmet elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. 
Jogerős halasztást engedélyező határozat meghozataláig a  felhívásban megjelölt időpontban és helyen meg kell 
jelennie.

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére.”

2. melléklet a 24/2016. (XII. 23.) IM rendelethez
„37/a. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

JELENTKEZÉSKOR VIGYE MAGÁVAL!

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére együttes elhelyezés esetén

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felhívja ………… elítéltet (született: ……………, anyja neve: 
…………,) hogy a  ………… Járásbíróság/Törvényszék …………. számú ítéletével, ………… Törvényszék/
Ítélőtábla …………… számú határozatával, valamint …………… Ítélőtábla/Kúria …………… számú határozatával 
…………… miatt jogerősen kiszabott …… szabadságvesztésének megkezdése végett gyermekével együtt 
a ……………… Büntetés-végrehajtási Intézetben (………… település ……… utca ……… szám ……)

20… évi …… hó …… napján …… órakor jelentkezzék.

A jelentkezés elmulasztása esetén a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága elővezetés elrendelése iránt fog 
intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés:
– szolgálati gépkocsi igénybevétele esetén legkevesebb 9250 forint, amely a 26. kilométertől kilométerenként 

50 forinttal, illetve a 3. órától óránként a foganatosításban részt vevő hatósági személyek számától függően 
2000 forinttal tovább növekedhet,

– szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítás esetén a foganatosításban részt vevő hatósági 
személyek számától függően óránként 2000 forint.

.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján.

  ………………………………
Címzett: ………………….
……………………………
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FIGYELMEZTETÉS

 1. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.
 2. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.
 3. Hozza magával a  személyi igazolványát, útlevelét, az  adóigazolványát, a  TAJ számát tartalmazó hatósági 

bizonyítványát és a  nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, továbbá a  rendelkezésére álló 
iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a  kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló 
nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, a bírósági végzést, valamint a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, az egészségügyi kiskönyvét, a szülést követően kiadott kórházi zárójelentését, továbbá a gyermek egyéb 
egészségügyi iratait.

 4. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer használatos 
borotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának 
küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, 
fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban. A  magánál nem 
tartható tárgyakat a  büntetés-végrehajtási intézet vagy az  elítélt letétjébe helyezi, vagy az  elítélt költségére 
a  megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti. Együttes elhelyezés 
esetén a  büntetés-végrehajtási intézet a  gyermek részére teljes körű ellátást biztosít. A  gyermek után járó családi 
pótlék felhasználható része a gyermek ellátására vagy ellátásának kiegészítésére fordítható.

 5. Tájékoztatom, hogy a  büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén elhelyezett gyermek tekintetében 
az  Ön szülői felügyeleti joga szünetel. Kivételt képez és egyúttal kötelezettségként jelenik meg az  Ön számára 
a gyermekkel kapcsolatos gondozási és nevelési jog gyakorlása. Felhívom figyelmét, hogy ha az együttes elhelyezés 
során a  gyermeket elhanyagolja, bántalmazza, fejlődését bármely módon veszélyezteti, az  együttes elhelyezés 
megszüntetésére kerül sor.

 6. Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről, továbbá 
vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az  elhelyezésről, felügyeletről gondoskodni, 
és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a  szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet 
nélkül maradna, ezt a  körülményt a  jelen felhívásra hivatkozva – a  felügyelet nélkül maradó személy nevének, 
korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével – minél előbb jelentse a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságának.

 7. A  Magyarországon élő elítélt köteles a  lakóhelye vagy a  tartózkodási helye címében (a  továbbiakban: 
lakcím)  bekövetkező változást a  változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a  végrehajtásáért 
felelős szervnek, ha ez  nem ismert, az  érdemi határozatot hozó, elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes 
büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni.
A kötelezettség elmulasztása miatt a  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a  végrehajtásért felelős szerv 
kezdeményezésére rendbírságot szab ki.
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni

 8. Felhívom a  figyelmét, hogy a  szabadságvesztés büntetés megkezdésével összefüggésben előterjesztett halasztás 
iránti kérelemnek, illetve az ilyen kérelmet elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. 
Jogerős halasztást engedélyező határozat meghozataláig a  felhívásban megjelölt időpontban és helyen meg kell 
jelennie.

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére együttes elhelyezés esetén.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 216. szám 83877

3. melléklet a 24/2016. (XII. 23.) IM rendelethez
„8. melléklet a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelethez

Kártalanítás iránti kérelem
Személyi adatok:
Név:  ........................................................................................................................................................................................................................
Születési hely és idő:  ........................................................................................................................................................................................
Anyja születési neve:  ........................................................................................................................................................................................
Igénypontok:
1. Bv. intézet megnevezése: 
A jogszabályban előírt élettér hiánya miatt kifogásolt időszak megjelölése dátumszerűen:
...................................................................................................................................................................................................................................
Egyéb, alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény fennállt-e ? (aláhúzással jelölje)

Igen     Nem
Ha igen, mely körülmény és milyen időszakban állt fenn:  ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
2. Bv. intézet megnevezése:
A jogszabályban előírt élettér hiánya miatt kifogásolt időszak megjelölése dátumszerűen:
Egyéb, alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény fennállt-e ? (aláhúzással jelölje)

Igen     Nem
Ha igen, mely körülmény és milyen időszakban állt fenn:  ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
3. Bv. intézet megnevezése:
A jogszabályban előírt élettér hiánya miatt kifogásolt időszak megjelölése dátumszerűen:
Egyéb, alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény fennállt-e ? (aláhúzással jelölje)

Igen     Nem
Ha igen, mely körülmény és milyen időszakban állt fenn:  ................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................
o A további igények megjelenítése külön mellékleten. (jelölje X-szel, ha mellékletet csatol)
Kifizetésre vonatkozó adatok (egyet jelöljön meg):
o fizetési számlára történő utalás
Számlatulajdonos neve: .................................................................................................................................................................................
Számlaszám: .......................................................................................................................................................................................................
o letéti számlára történő utalás
Bv. intézet megnevezése:  ..............................................................................................................................................................................
Bv. intézet számlaszáma:  ...............................................................................................................................................................................
o ügyvédi letéti számlára utalás
Ügyvéd neve, ügyvédi iroda megnevezése:  ..........................................................................................................................................
Letéti számlaszám:  ...........................................................................................................................................................................................
Az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) nyújtott-e be kérelmet a fogvatartási körülmények miatt?
(aláhúzással jelölje)   Igen     Nem
Ha igen, csatolja a kérelem másolatát és a feladásról szóló bizonylatot vagy az EJEB-től kapott visszaigazolást.
Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt nyújtott-e be sérelemdíj vagy kártérítés iránt keresetet?
(aláhúzással jelölje)   Igen     Nem
Ha igen, mely bírósághoz, milyen ügyszámon és mikor nyújtotta be:  ........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Kelt:

                   .............................................................. 
                   aláírás

”
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Az igazságügyi miniszter 25/2016. (XII. 23.) IM rendelete
a terhelt és a meghatalmazott védő készkiadása, illetve a meghatalmazott védő díja megtérítésének 
szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. A terhelt készkiadásának állam vagy magánvádló általi megtérítése

1. § (1) A  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 339.  § (3)  bekezdésében és 514.  § 
(6) bekezdésében foglalt esetben meg kell téríteni a terhelt részére
a) az eljárási cselekményeken való megjelenésével kapcsolatos költséget (úti- és szállásköltség),
b) a  terhelt által szakvélemény készítésére felkért személy díját és költségtérítését, ha e  személy szakértőként 

való bevonásáról a bíróság, illetve az ügyész a Be. 112. §-a alapján határozott,
c) a Be. 167. § (1) bekezdése vagy 252. § (2) bekezdése alapján az eljárás egészének vagy egy részének a terhelt 

indítványára gyorsírással történt feljegyzésének, kép- vagy hangfelvevő eszközzel vagy más berendezéssel 
történő rögzítésének költségét,

d) a büntetőeljárás során keletkezett iratokból kiadott egyszeri másolat költségét, és
e) a távbeszélő, telefax, postai, leírási és egyéb költségeket.

 (2) A  terhelt úti- és szállásköltségének megtérítése esetén a  pártfogó ügyvéd és a  kirendelt védő részére 
megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 2.  §-ában 
foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 (3) Az  (1)  bekezdésben megjelölt költségek megtérítésére a  terhelt által előterjesztett tételes kimutatás és igazolás 
alapján van lehetőség. Ennek hiányában a bíróság az eljárási iratok alapján határoz a költségek megtérítéséről.

2. A meghatalmazott védő készkiadásának, illetve díjának állam, pótmagánvádló vagy magánvádló 
általi megtérítése

2. §  A  Be. 339.  § (3)  bekezdésében, 344.  § (4)  bekezdésében és 514.  § (6)  bekezdésében meghatározott esetben 
a  meghatalmazott védő készkiadásainak megtérítésére az  1.  § (1)  bekezdését és az  IM rendelet 1–3.  §-át kell 
megfelelően alkalmazni.

3. § (1) A  Be. 339.  § (3)  bekezdésében, 344.  § (4)  bekezdésében és 514.  § (6)  bekezdésében meghatározott esetben 
a meghatalmazott védő díjaként meg kell téríteni
a) a  nyomozati cselekményeken, ügyészségi eljárási cselekményeken való részvételért, a  fogva lévő terhelttel 

folytatott megbeszélésért megkezdett óránként 3000 Ft díjat, illetve
b) a bírósági tárgyaláson, a nyilvános ülésen és az ülésen való megjelenésért megkezdett óránként 4000 Ft, de 

megtartott tárgyalásonként, nyilvános ülésenként és ülésenként legalább 10 000 Ft díjat.
 (2) Különösen bonyolult ügyben a bíróság a meghatalmazott védő kérelmére az  (1) bekezdésben foglalt díj összegét 

20%-kal megemelheti.
 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben, ha az  eljárási cselekmény megtartására nem került sor, 

a  meghatalmazott védőt 1500 Ft illeti meg. Az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetben, ha a  bírósági 
tárgyalás, a nyilvános ülés vagy az ülés megtartására nem került sor, a meghatalmazott védőt 5000 Ft díj illeti meg.

 (4) A fogva lévő terhelttel folytatott megbeszélés időtartamát a terhelt fogva tartását foganatosító szerv igazolja.

4. § (1) Ha a  bíróság a  terheltet csak egyes vádpontokban menti fel, vagy az  ügyész vádelejtése miatt csak egyes 
vádpontokban szünteti meg az  eljárást, a  3.  § (1)  bekezdésében foglalt díj összegét a  bíróság ennek arányában 
az általa indokolt mértékre leszállíthatja.

 (2) Ha az  ügyben több meghatalmazott védő járt el, a  terhelt részére csak egy meghatalmazott védő díját és 
készkiadását kell megtéríteni.
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 (3) Ha az ügyben egymást követően több meghatalmazott védő járt el, a meghatalmazott védő díjának és költségének 
megállapítása során a korábban eljárt meghatalmazott védő díját és költségét is be kell számítani.

 (4) A  meghatalmazott védő díjának és költségének a  terhelt által megelőlegezett, illetve a  korábban eljárt 
meghatalmazott védőnek már kifizetett és számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt részét a  terhelt részére kell 
megtéríteni.

3. A büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik készkiadása és díja

5. §  A sértett, a magánfél, a magánvádló és a pótmagánvádló készkiadásának megállapítása során az 1. §, e személyek 
képviselője (a továbbiakban: képviselő) készkiadásainak megállapítása során a 2. § rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.

6. § (1) A  magánfél, a  magánvádló és a  pótmagánvádló képviselőjének díjaként a  bíróság a  3.  §-ban és a  4.  §-ban 
meghatározott összegű díjat állapít meg.

 (2) A sértett képviselőjének díjaként a bíróság a 3. §-ban és a 4. §-ban meghatározott összegű díj 50%-át állapítja meg.
 (3) Ha a  képviselő nem hivatásszerűen foglalkozik jogi képviselettel vagy sértettek képviseletével, díjra nem, csak 

az eljárási cselekményen való megjelenése idejére járó keresetkiesés összegének és készkiadásainak a megtérítésére 
tarthat igényt.

4. A megtérítendő készkiadás és díj megállapítása, valamint kifizetése

7. § (1) Az e rendelet alapján megtérítendő készkiadást és díjat a bíróság az eljárást befejező jogerős határozatában állapítja 
meg.

 (2) Ha a  jogerős határozat alapján a  megtérítésre az  állam köteles, a  megtérítendő összeg kiutalását, illetve – ha 
a  jogosult átutalással kérte a  megtérítendő összeg kifizetését – az  összeg átutalását a  bíróság székhelye szerint 
illetékes törvényszék gazdasági hivatala végzi.

 (3) A  meghatalmazott védő és a  képviselő díjának e  rendeletben meghatározott összege a  tevékenység ellenértékét 
terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az  e  rendeletben meghatározott meghatalmazott 
védői és képviselői díj összegén, mint adóalapon felül kell felszámítani. Ha a meghatalmazott védő és a képviselő 
az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint adólevonási joggal rendelkezik, a  számlával 
igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

5. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

9. §  E rendeletnek a terhelt készkiadásának magánvádló általi, illetve a meghatalmazott védő készkiadásának és díjának 
pótmagánvádló vagy magánvádló általi megtérítésére vonatkozó rendelkezéseit a  rendelet hatálybalépését 
követően indult büntetőeljárások esetén kell alkalmazni.

10. §  Hatályát veszti a  terhelt és a  védő készkiadása, illetőleg a  védő díja állam általi megtérítésének szabályairól, 
valamint  a  büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról szóló 26/2003. (VII. 1.)  
IM–BM–PM együttes rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 58/2016. (XII. 23.) NFM rendelete
egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 11.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 18.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,
a 4. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 16.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. §  A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R1.) 
31. § (2) bekezdése a következő 43. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„43. a  661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2016. június 22-i 2016/1004 (EU) 
bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. §  Az R1. A. Függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti az R1.
a) A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ táblázatának 46. sora,
b) A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ 1. kiegészítésében foglalt 1. táblázat 46. sora,
c) A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ 1. kiegészítésében foglalt 2. táblázat 46. sora,
d) A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat 46. sora,
e) A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat 46. sora,
f ) A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat 46. sora,
g) A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat 46. sora,
h) A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat 46. sora és
i) A. Függelék A/15. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 46. sora.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

4. §  A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R2.) 121. §-a a következő 49. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„49. a  661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2016. június 22-i (EU) 
2016/1004 bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. §  Az R2. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. §  Hatályát veszti az R2.
a) 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázatának A/46. sora,
b) A. Függelék A/46. számú melléklete.
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3. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló  
21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosítása

7. §  A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes 
rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A munkáltató köteles a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy részére a víziközlekedésről szóló 2000. évi 
XLII. törvény 21. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szűrővizsgálaton való részvételt biztosítani.”

8. §  Az R3. 12. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási 
Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a  munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a  belvízi hajózási ágazaton 
belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i 2014/112/EU tanácsi 
irányelv Melléklet 14. szakasz (1) bekezdés.”

4. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló  
101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása

9. §  A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, 
kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet módosítása

10. §  Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és 
felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 1. számú melléklet 3.6.  pontjában az „alvállalkozásba adni” 
szövegrész helyébe az „alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni.” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 3. §, a 6. § és a 12. § (1) bekezdés a) pontja 2017. november 1-jén lép hatályba.

12. § (1) Ez a rendelet
a) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek 

általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a  661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2016. június 22-i (EU) 
2016/1004 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (2) Ez a rendelet

a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 32.  cikk 
(3) bekezdésének, és

b) az  Európai Hajózási Szövetség (EBU), az  Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az  Európai Közlekedési és 
Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a  munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a  belvízi 
hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló, 2014. december 
19-i 2014/112/EU tanácsi irányelv Melléklet 14. szakasz (1) bekezdésének

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet az 58/2016. (XII. 23.) NFM rendelethez

       
       

 

Az R1. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ előtti bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

(A/4. melléklet 
 

A JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK) 
 
„2012. november 1-től az e melléklet I. RÉSZ táblázatának 3.; 5–10.; 12–17.; 19–26.; 28–33.; 
36., 38., 42., 45–47., 49–57. sorai helyett a 407/2011/EU és az 523/2012/EU rendelettel 
módosított; 2016. július 1-től a 2016/1004 (EU) bizottsági rendelettel módosított 
661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szereplő előírások alkalmazandóak.” 
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2. melléklet az 58/2016. (XII. 23.) NFM rendelethez

       
       

 

1. Az R2. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázat 9A. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
  EK (EGK)  ENSZ-EGB    A  B 
             Alkalmazási kötelezettség (1) 

  
 

[Tétel- 
szám 

   
alap- 

irányelv 
[rendelet] 

   
utolsó 

módosító 
irányelv 

[rendelet] 

   
  

előírás 

   
  

módosít
ási 

sorozat 

   
  

Műszaki terület 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 

M1/N1 
kategória 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 
M2, M3, 

N2, N3, O 
kategória 

 egyedi 
engedé- 
lyezési 

eljárásban 
M1, M2, 
M3, N1, 

N2, N3, O 
kategória 

(7)] 
„9A. 2007/46 

661/2009 
   13  11  Fékezési 

tulajdonságok 
 +  +   K”  

 90  02  Pótalkatrész-fékbetét 
 

2. Az R2. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázat 19A. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

 
  EK (EGK)  ENSZ-EGB   A B 
             Alkalmazási kötelezettség (1) 

  
 

[Tétel- 
szám 

   
alap- 

irányelv 
[rendelet] 

   
utolsó 

módosító 
irányelv 

[rendelet] 

   
  

előírás 

   
  

módosít
ási 

sorozat 

   
  

Műszaki terület 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 

M1/N1 
kategória 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 
M2, M3, 

N2, N3, O 
kategória 

 egyedi 
engedé- 
lyezési 

eljárásban 
M1, M2, 
M3, N1, 

N2, N3, O 
kategória 

(7)] 
 „19A. 2007/46 

661/2009 
  14  07  Biztonsági öv 

bekötése 
 +  +  -” 

 

3. Az R2. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázat 31A. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

  EK (EGK)  ENSZ-EGB    A  B 
             Alkalmazási kötelezettség (1) 

  
 

[Tétel- 
szám 

   
alap- 

irányelv 
[rendelet] 

   
utolsó 

módosító 
irányelv 

[rendelet] 

   
  

előírás 

   
  

módosít
ási 

sorozat 

   
  

Műszaki terület 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 

M1/N1 
kategória 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 
M2, M3, 

N2, N3, O 
kategória 

 egyedi 
engedé- 
lyezési 

eljárásban 
M1, M2, 
M3, N1, 

N2, N3, O 
kategória 

(7)] 
„31A.  2007/46 

661/2009 
   16  06  Biztonsági övek és 

utasbiztonsági 
rendszerek 

 +  +  K” 
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 4. Az R2. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázat 33A. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

  EK (EGK)  ENSZ-EGB    A  B 
             Alkalmazási kötelezettség (1) 

  
 

[Tétel- 
szám 

   
alap- 

irányelv 
[rendelet] 

   
utolsó 

módosító 
irányelv 

[rendelet] 

   
  

előírás 

   
  

módosí-
tási 

sorozat 

   
  

Műszaki terület 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 

M1/N1 
kategória 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 
M2, M3, 

N2, N3, O 
kategória 

 egyedi 
engedé- 
lyezési 

eljárásban 
M1, M2, 
M3, N1, 

N2, N3, O 
kategória 

(7)] 
„33A.  2007/46 

661/2009 
   121  01  Működtető 

berendezések 
megjelölése, 
ellenőrző lámpák 

 +  +  -” 

  

5. Az R2. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázat 51A. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

  EK (EGK)  ENSZ-EGB    A  B 
             Alkalmazási kötelezettség (1) 

  
 

[Tétel- 
szám 

   
alap- 

irányelv 
[rendelet] 

   
utolsó 

módosító 
irányelv 

[rendelet] 

   
  

előírás 

   
  

módosí-
tási 

sorozat 

   
  

Műszaki terület 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 

M1/N1 
kategória 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 
M2, M3, 

N2, N3, O 
kategória 

 egyedi 
engedé- 
lyezési 

eljárásban 
M1, M2, 
M3, N1, 

N2, N3, O 
kategória 

(7)] 
„51A.  2007/46 

661/2009 
   118  02  Beltéri anyagok égési 

tulajdonságai 
   +  -” 

 

6. Az R2. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázat 52A. és 52B. sora helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

  EK (EGK)  ENSZ-EGB    A  B 
             Alkalmazási kötelezettség (1) 

  
 

[Tétel- 
szám 

   
alap- 

irányelv 
[rendelet] 

   
utolsó 

módosító 
irányelv 

[rendelet] 

   
  

előírás 

   
  

módosí-
tási 

sorozat 

   
  

Műszaki terület 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 

M1/N1 
kategória 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 
M2, M3, 

N2, N3, O 
kategória 

 egyedi 
engedé- 
lyezési 

eljárásban 
M1, M2, 
M3, N1, 

N2, N3, O 
kategória 

(7)] 
„52A.  2007/46 

661/2009 
   107  06  Autóbuszokra 

vonatkozó  
 követelmények 

   +  K” 

52B. 2007/46 
661/2009 

 66 02 
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7. Az R2. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázat 54A. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

  EK (EGK)  ENSZ-EGB    A  B 
             Alkalmazási kötelezettség (1) 

  
 

[Tétel- 
szám 

   
alap- 

irányelv 
[rendelet] 

   
utolsó 

módosító 
irányelv 

[rendelet] 

   
  

előírás 

   
  

módosí-
tási 

sorozat 

   
  

Műszaki terület 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 

M1/N1 
kategória 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 
M2, M3, 

N2, N3, O 
kategória 

 egyedi 
engedé- 
lyezési 

eljárásban 
M1, M2, 
M3, N1, 

N2, N3, O 
kategória 

(7)] 
„54A.  2007/46 

661/2009 
   95  03  Oldalról történő 

ütközés 
 +    -” 

 
8. Az R2. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázat 69. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

  EK (EGK)  ENSZ-EGB    A  B 
             Alkalmazási kötelezettség (1) 

  
 

[Tétel- 
szám 

   
alap- 

irányelv 
[rendelet] 

   
utolsó 

módosító 
irányelv 

[rendelet] 

   
  

előírás 

   
  

módosí-
tási 

sorozat 

   
  

Műszaki terület 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 

M1/N1 
kategória 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 
M2, M3, 

N2, N3, O 
kategória 

 egyedi 
engedé- 
lyezési 

eljárásban 
M1, M2, 
M3, N1, 

N2, N3, O 
kategória 

(7)] 
„69.  661/2009    100  02  Elektromos biztonság  +  +  K” 

 

9. Az R2. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázat 70. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

  EK (EGK)  ENSZ-EGB    A  B 
             Alkalmazási kötelezettség (1) 

  
 

[Tétel- 
szám 

   
alap- 

irányelv 
[rendelet] 

   
utolsó 

módosító 
irányelv 

[rendelet] 

   
  

előírás 

   
  

módosí-
tási 

sorozat 

   
  

Műszaki terület 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 

M1/N1 
kategória 

   
típus- 

jóváhagyási 
eljárásban 
M2, M3, 

N2, N3, O 
kategória 

 egyedi 
engedé- 
lyezési 

eljárásban 
M1, M2, 
M3, N1, 

N2, N3, O 
kategória 

(7)] 
„70.  661/2009    110 01  Nagy nyomású 

földgázzal (CNG) 
üzemelő rendszerek 
különleges alkatrészei 
és azok beszerelése a 
járműbe 

+ + C ” 
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3. melléklet az 58/2016. (XII. 23.) NFM rendelethez

       
       

 

Az R4. 2. számú melléklet III. Fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. Az autóbusz kormányberendezésének, fékberendezésének, gumiabroncsainak, valamint a 
kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezéseinek biztonsági ellenőrzését 15 000 km-
enként vagy az autóbusz típusára a gyártó által előírt szerviz periódusnak megfelelő 
időközönként, de legalább hat hónaponként gépjárműfenntartó szervezetnél kell elvégeztetni. 
 
Ha az autóbusz a gyártó (hazai képviselete) által, az adott alvázszámú járműre igazoltan előírt 
karbantartási ciklusban meghatározott futásteljesítményt (km) nem éri el, életkora nem több 
mint 8 év, és az általa megtett km-ek száma kevesebb, mint 600 000 km, az igazoltan 
elvégzett, előírt szervizciklus szerinti karbantartásról szóló munkalap és számviteli bizonylat 
helyettesítheti a félévenkénti, karbantartási naplóban rögzítendő szemle elvégzését.” 
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 488/2016. (XII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Varga Zoltánt 2017. június 18-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06835-2/2016.

A köztársasági elnök 489/2016. (XII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Városi Adrienne Juliannát 2017. április 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06835-3/2016.

A köztársasági elnök 490/2016. (XII. 23.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Fabricius László Imrét 2017. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06835-4/2016.
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A köztársasági elnök 491/2016. (XII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/19190-2/2016. számú előterjesztésére – Sváb András (névmódosítás előtti neve: 
Sváb Andrij Mihajlovics; más átírással: Shvab Andriy; születési hely, idő: Nagylucska [Szovjetunió], 1977. február 3.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. december 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 20.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/06732-3/2016.

A köztársasági elnök 492/2016. (XII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/19191-2/2016. számú előterjesztésére – Vilvoi Cristian Sigbert (születési hely, idő: 
Resicabánya [Románia], 1974. december 20.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. december 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 20.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/06734-3/2016.
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A köztársasági elnök 493/2016. (XII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a belügyminiszter BM/19191-2/2016. számú előterjesztésére – Vilvoi Elisa Maria (születési hely, idő: Ancona 
[Olaszország], 2009. május 26.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. december 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 20.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/06734-5/2016.

A köztársasági elnök 494/2016. (XII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/19191-2/2016. számú előterjesztésére – Vilvoi Mariana Monica (születési neve: 
Kicsi Mariana Monica; születési hely, idő: Szatmárnémeti [Románia], 1980. október 21.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2016. december 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 20.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/06734-4/2016.
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A Kormány 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a központi költségvetés fejezeti szintű 2017–2019. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetés 
–  a  központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású – bevételeinek és 
kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a  2017–2019. évekre tervezett összegét az  1.  melléklet szerint 
állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

A központi költségvetés fejezeti szintű bevételi és kiadási középtávú tervszámai*

 millió forintban

2017. év** 2018. év 2019. év

Fejezet Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel

I. ORSZÁGGYŰLÉS 115 839,1 10 066,9 127 972,3 10 066,9 130 198,8 10 066,9

Ebből:            

Közbeszerzési Hatóság 1 800,9 1 660,9 1 800,9 1 660,9 1 800,9 1 660,9

Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság 
Hatóság

642,3   642,3   642,3  

Egyenlő Bánásmód Hatóság 384,4 1,0 334,2 1,0 334,2 1,0

Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0

Nemzeti Választási Iroda 3 720,4   9 220,4   14 220,4  

Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának Hivatala

808,0   808,0   808,0  

II. KÖZTÁRSASÁGI 
ELNÖKSÉG

2 313,4   2 313,4   2 313,4  

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 827,1   1 827,1   1 827,1  

IV. ALAPVETŐ JOGOK 
BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 387,7   1 387,7   1 387,7  

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 9 302,6 20,0 9 302,6 20,0 9 302,6 20,0

VI. BÍRÓSÁGOK 99 103,2 2 258,0 99 065,7 2 258,0 99 065,7 2 258,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG 43 222,4 102,0 43 222,4 102,0 43 222,4 102,0

IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK 
TÁMOGATÁSAI

641 105,4   644 019,8   638 432,8  

X. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM

15 402,6 5 750,7 11 932,4 2 363,5 11 932,4 2 363,5

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 1 033 056,8 46 632,7 874 808,1 46 613,7 1 200 396,5 46 613,7

Ebből:            

Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal

1 014,8 7,9 1 004,6 7,9 1 004,6 7,9

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
MINISZTÉRIUM

225 083,6 33 271,3 211 588,5 33 221,3 206 259,4 33 221,3

XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM

353 723,3 32 948,0 423 928,3 32 948,0 492 945,2 32 948,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 693 966,2 26 931,7 724 291,6 33 087,9 668 371,7 30 785,1
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XV. NEMZETGAZDASÁGI 
MINISZTÉRIUM

275 400,4 70 656,5 289 665,9 74 447,0 290 480,9 74 983,6

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS 
VÁMHIVATAL

146 346,5 3 245,7 140 810,9 3 245,7 140 810,9 3 245,7

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM

1 213 128,4 65 174,5 1 350 079,0 99 186,2 1 482 888,3 94 695,1

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

177 326,1 8 097,2 174 476,7 7 873,7 156 515,1 7 873,7

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 169 974,2 1 425 670,5 2 557 578,6 2 033 105,6 1 476 115,0 1 841 408,9

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA

3 236 023,1 963 807,2 3 257 204,4 964 004,8 3 213 724,9 964 004,8

XXI. MINISZTERELNÖKI 
KABINETIRODA

22 007,1   16 410,3   16 410,3  

XXX. GAZDASÁGI 
VERSENYHIVATAL

2 370,9 78,8 2 370,9 78,8 2 370,9 78,8

XXXI. KÖZPONTI 
STATISZTIKAI HIVATAL

10 750,7 802,9 9 991,4 802,0 10 062,8 802,9

XXXIII. MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

68 945,5 22 943,2 65 236,0 22 943,2 62 739,0 22 943,2

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI 
AKADÉMIA

10 572,5   5 772,5   5 772,5  

XXXV. NEMZETI 
KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL

9 192,0 3 259,9 8 192,0 3 259,9 7 192,0 3 259,9

XLI. ADÓSSÁG-
SZOLGÁLATTAL 
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 
ÉS KIADÁSOK

1 013 331,7 60 687,6 988 975,6 35 478,2 995 598,4 33 082,2

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS 
KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI

1 576 229,8 8 916 407,7 1 668 884,6 9 268 076,1 1 638 836,0 10 016 150,2

XLIII. AZ ÁLLAMI 
VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

186 221,6 62 492,9 216 800,0 151 000,0 154 700,0 60 000,0

XLIV. A NEMZETI 
FÖLDALAPPAL 
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 
ÉS KIADÁSOK

17 041,7 8 550,0 17 041,7 5 210,0 17 041,7 5 210,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, 
FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS ALAP

78 915,0 82 901,0 88 146,6 90 446,0 93 626,0 96 726,0

LXIII. NEMZETI 
FOGLALKOZTATÁSI ALAP

434 788,4 484 234,2 445 800,0 510 862,5 447 229,1 533 937,0

LXIV. SZÖVETKEZETI 
HITELINTÉZETEK 
INTEGRÁCIÓS ALAPJA

           

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 21 938,5 20 938,5 24 078,0 24 078,0 20 000,0 20 000,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS 
PÉNZÜGYI ALAP

11 464,5 26 064,5 10 065,8 24 561,7 11 249,5 24 690,7

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ALAP

9 850,0 11 820,0 10 520,0 10 920,0 10 520,0 10 920,0
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LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS 
ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI 
KÁRTALANÍTÁSI ALAP

           

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI 
ALAP

3 149 421,7 3 149 421,7 3 303 855,0 3 303 855,0 3 411 033,0 3 411 033,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI 
ALAP

2 081 921,8 2 081 921,8 2 301 598,1 2 301 598,1 2 370 232,8 2 370 232,8

Központi alrendszer 
összesen 19 158 495,5 17 627 157,7 20 129 213,9 19 095 713,8 19 540 804,8 19 753 657,0

 millió forintban

  2017. év 2018. év 2019. év

Központi alrendszer egyenlege -1 531 337,8 -1 033 500,1 212 852,2

Helyi önkormányzatok egyenlege 250 000,0 90 000,0 -240 000,0

Az államháztartás egyenlege -1 281 337,8 -943 500,1 -27 147,8

ESA-híd 371 066,5 226 069,5 -611 919,9

Az államháztartás ESA szerinti egyenlege -910 271,3 -717 430,6 -639 067,7

Az államháztartás ESA szerinti egyenlege a GDP százalékában -2,4% -1,8% -1,5%

* Az összehasonlíthatóság érdekében a szociális hozzájárulási adó mértéke csökkentésének hatása a teljes 
időhorizonton a költségvetési szervek esetében a központi költségvetésbe való befizetésként jelenik meg, 
a minimálbér és garantált bérminimum emelésének hatása pedig úgy, hogy azt részben fedezik az emelés 
nélküli keretszámok, részben a tartalékból jut erre forrás. 

** A 2017. év tekintetében a számítások eltérnek a 2017. évi költségvetési törvényben szereplő előirányzatoktól 
az év végi hatéves bérmegállapodáshoz kapcsolódó kormányzati döntések következményeként.

Megjegyzés az egyes fejezetek kiadási és bevételi főösszegeinek évek közötti változása a határozat kiadásakor 
ismert feladatátrendeződések, valamint a beruházások időbeni alakulásának eredménye.

A Kormány 1828/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének címrendjét – 2017. január 1-jei fordulónappal – az 1. melléklet 
szerint módosítja.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 földművelésügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1828/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

 Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

 ÁHT-T

 Új címrendi besorolás

 Megnevezés

 Régi címrendi besorolás

 Fejezet  Cím  Alcím
 Jogcím- 

csoport
 Jogcím  Fejezet  Cím  Alcím

 Jogcím- 

csoport
 Jogcím

 212087  11  19  00  00  00
 Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal
 12  05  00  00  00

A Kormány 1829/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság egyes feladatairól és az ahhoz 
szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) gondoskodjon az üldözött keresztény fiatalokat támogató ösztöndíjprogram kidolgozásáról;
b) szervezzen nemzetközi és hazai programokat az  üldözött keresztények helyzetének megismertetése és 

a  segítségnyújtás lehetőségeinek áttekintése érdekében, valamint hozzon létre és működtessen éves 
kiadványt és online felületet;

c) gondoskodjon azonnali segítségnyújtást lehetővé tevő intervenciós keret létrehozásáról;
d) hirdessen tematikus pályázatokat az üldözött keresztények helyzetének megismertetése és a segítségnyújtás 

lehetőségeinek áttekintése érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 külgazdasági és külügyminiszter bevonása a b) és c) pontok tekintetében
Határidő: folyamatos

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
a) az 1. pont a) alpontjában meghatározott feladat 2017. évi ellátásával összefüggésben

aa) 12,0 millió forint biztosításáról az Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi 
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 
1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára és

ab) az ösztöndíjprogram támogatására 150,0 millió forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet 
 XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;

b) az 1.  pont b)  alpontjában meghatározott feladat 2017. évi ellátásával összefüggésben 259,7 millió forint 
biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 1. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma igazgatása cím javára;

c) az 1. pont c) alpontjában meghatározott feladat 2017. évi ellátásával összefüggésben
ca) 17,0 millió forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 

1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára és
cb) az  intervenciós támogatási keret finanszírozása céljából 420,0 millió forint biztosításáról a  Kvtv. 

1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
d) az 1.  pont d)  alpontjában meghatározott feladat 2017. évi ellátásával összefüggésben a  keresztényüldözés 

témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása céljából 120,0 millió forint 
biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: felmerülés ütemében

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  2018. évi központi költségvetés tervezése során 
–  a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával – gondoskodjon az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott feladat 
ellátásával összefüggésben a  2018. évben időarányosan felmerülő költségek forrásának, összesen 300,0 millió 
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forintnak a  központi költségvetésről szóló törvény Emberi Erőforrások Minisztérium fejezetében történő 
rendelkezésre állásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  részben vagy egészben központi költségvetési forrásból – ideértve az  európai uniós 

forrásokat is –
a) a Kormány vagy a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv,
b) az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság vagy
c) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzati társulás, a civil szervezet, az egyházi jogi személy
által megvalósított építésiengedély-köteles, valamint a  bruttó 20 millió forintos bekerülési értéket meghaladó 
nem építésiengedély-köteles építési beruházások (a továbbiakban együtt: állami beruházás) szabályozott módon 
történő nyilvántartása és ellenőrzése szükséges. Kivételt képeznek a  szabályozás tekintetében a  minősített 
adatot tartalmazó és a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő 
beruházások;

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglaltak érvényesítése érdekében az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter
a) egy központi elektronikus nyilvántartást alakítson ki, amely egységes elveken nyugvó, naprakész 

adatbázisként szolgál az  állami beruházásokról, és az  így kialakított Központi Állami Beruházás Ellenőrzési 
Rendszert (a továbbiakban: KÁBER) működtesse,

b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján (szükség esetén a  BMSK 
Beruházási, Műszaki Ellenőrzési, Sportfejlesztési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
bevonásával) ellenőrizze az  állami vagyonon végzett beruházások végrehajtását és a  beruházási célú 
központi költségvetési források vagyongazdálkodási szempontú felhasználását;
Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: 2017. január 1., ezt követően folyamatos

 3. felhívja a minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az 1. pont c) alpontja szerinti jogi személyek a részükre 
az 1. pont szerinti feltételekkel nyújtott központi költségvetési támogatások esetén
a) a támogatási szerződésben, illetve a támogatói okirat elfogadása útján kötelezettséget vállaljanak arra, hogy 

a KÁBER által igényelt adatszolgáltatást – az e célra rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő 
elektronikus felületen – teljesítik,

b) hozzájárulnak ahhoz, hogy az  a)  alpont szerinti kötelezettségeik teljesítését és a  beruházás megvalósítását 
jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrizzék;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: 2017. január 31., ezt követően folyamatos

 4. felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve vizsgálja 
meg és indokolt esetben dolgozza ki a KÁBER-be történő adatszolgáltatással és az adatok kezelésével összefüggően 
a személyes adatok védelmére vonatkozó jogi szabályozást;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: 2017. június 30.
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 5. felhívja az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy félévente készítsen jelentést a  Kormány számára 
a  KÁBER-be bejelentett beruházások alakulásáról, az  azzal kapcsolatos folyamatok és kockázatok bemutatásáról, 
az adatszolgáltatások jellemzőiről, továbbá a 2. pont szerinti ellenőrzési tevékenység tapasztalatairól.

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: minden évben július 31-ig, illetve a tárgyévet követő évben január 31-ig

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1831/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz való ügyféloldali hozzáférés, valamint a személyre szabott 
ügyintézési felület bevezetésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
annak érdekében, hogy a tájékoztatás és ügyintézés feltételei az elektronikus ügyintézés során is egységesen mindenki számára 
elérhetővé váljanak, valamint
abból a  célból, hogy az  elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek számára az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott személyre szabott ügyintézési felülethez 
való csatlakozás biztosított legyen
 1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy

a) biztosítsa – a  belügyminiszter bevonásával – az  elektronikus ügyintézésre vonatkozó központi 
tájékoztatáshoz az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti Tudástár 
(a  továbbiakban: Tudástár) felhasználhatóságát, ennek keretében gondoskodjon arról, hogy a  Tudástár 
alkalmas legyen további, az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény hatálya alá tartozó ügyek körére történő kibővítésre és az  e-ügyintézést biztosító 
szervekkel történő informatikai együttműködésre,

b) a  Tudástár műszaki és tartalmi továbbfejlesztésére vonatkozó, a  fejlesztések megkezdéséhez szükséges 
irányokat tartalmazó koncepciót a belügyminiszter részére küldje meg;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
Határidő: a Tudástár továbbfejlesztésének koncepciója tekintetében: 2017. február 15.
 a Tudástár felhasználhatóságát biztosító műszaki specifikáció elkészítése tekintetében: 

2017. április 15.
 a Tudástár továbbfejlesztése tekintetében: 2017. július 1., majd a Tudástár működtetése 

tekintetében folyamatosan
 2. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a  belügyminiszter és a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 

bevonásával határozza meg a megújuló kormányzati tájékoztatási és ügyintézési portálok arculati elemeit és azokat 
tegye nyilvánosan elérhetővé;

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke
 belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. március 1.

 3. felhívja a  minisztereket, hogy a  belügyminiszter koordinációja mellett az  általuk felügyelt ágazatban jelenleg 
működő honlapok és portálok konszolidációja tekintetében készítsenek intézkedési tervet, amelyben mutassák be, 
hogy
a) milyen ütemezéssel csatlakoznak a személyre szabott ügyintézési felülethez,
b) a  központi hivatalok és a  költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat által érintett 
beolvadó vagy megszűnő intézmények honlapjai, portáljai tekintetében 2017. július 1-ig milyen átmeneti 
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megoldást alkalmaznak és eddig az  időpontig a  tájékoztató és ügyintézési tartalmak Tudástárban történő 
megjelenítését milyen lépésekkel valósítják meg;
Felelős: belügyminiszter
 miniszterek
Határidő: 2017. március 10.
 a belügyminiszter a koordinációért folyamatosan

 4. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Kormány irányítása alá nem tartozó, de elektronikus ügyintézésre kötelezett 
szervek körét mérje fel, és
a) gondoskodjon arról, hogy az  1–2.  pont szerinti követelmények és arculati elemek valamennyi ilyen szerv 

számára hozzáférhetőek legyenek, valamint
b) a  csatlakozáshoz szükséges szakmai és informatikai segítséget folyamatosan biztosítsa az  elektronikus 

ügyintézésre kötelezett szervek számára;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: az a) pont szerinti feladat esetén: 2017. július 1.
 a b) pont szerinti feladat esetén: folyamatosan

 5. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzetgazdasági miniszter 
bevonásával a  Kormány részére előterjesztésben tegyen javaslatot a  személyre szabott ügyintézési felület 
üzemeltetési költségeinek a  központi költségvetésből történő biztosítására a  2018. évtől, továbbá a  személyre 
szabott ügyintézési felületen az  ágazati alkalmazások és a  Tudástár együttműködését biztosító informatikai 
megoldás megvalósításához szükséges költségek biztosítására;

Felelős: belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. április 15.

 6. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  személyre szabott ügyintézési felület megfelelő kapacitásának kialakítása 
érdekében
a) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  törvény 

alapján az  elektronikus ügyintézés biztosítását önként vállaló szervezetek számára a  csatlakozás 
lehetőségéről tájékoztatót tegyen közzé,

b) az a) alpont szerinti szervezetek részére biztosítsa a 4. pont a) és b) alpontja szerinti feltételeket;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. április 15.

 7. felhívja a belügyminisztert, hogy
a) a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával készítsen kommunikációs tervet a  személyre szabott 

ügyintézési felület használatáról a  lakosságnak, valamint az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján ahhoz csatlakozni köteles 
szervezeteknek szóló tájékoztatás érdekében,

b) gondoskodjon az a) alpont szerinti kommunikációs terv végrehajtásáról.
Felelős: belügyminiszter
 miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2017. április 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1832/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
az Igazságügyi Minisztérium bírósági végrehajtással összefüggő, valamint az Igazságügyi Szolgálatok 
Jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges beszerzések 
során alkalmazandó eljárási mentességről

 1.  Az Igazságügyi Minisztériumnak
a) a bírósági végrehajtással összefüggő feladatainak ellátásához, valamint
b) az  Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatainak 

ellátásához
szükséges beszerzések lefolytatása során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

 2.  Ez a határozat 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok 
módosításáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy az  M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3–M34 gyf. út elválási csomópont) – Beregdaróc 

(országhatár) közötti szakasz 2×1 sávos autópályává fejleszthető út kiépítése kerüljön előkészítésre, valamint 
az  előkészítési projekt a  Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális 
beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat] 1. melléklete szerinti projektlistába kerüljön felvételre;

 2.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. útján gondoskodjon az 1. pont szerinti beruházás előkészítéséről;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
   közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő:  azonnal

 3.  felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházás előkészítése érdekében 
a  2017–2020 közötti évekre vonatkozóan gondoskodjanak a  központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Kiemelt közúti 
projektek jogcímcsoport javára a  pénzügyi tranzakciós illetékkel és a  kapcsolódó kincstári díjakkal együtt 
– az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő beruházásokra jóváhagyott keretösszeg részét 
képező – 5318,6 millió forint forrás biztosításáról.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
   közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő:  a 2017. évi források tekintetében a 2017. évi központi költségvetés végrehajtása során,
 a 2018–2020. évi források tekintetében a központi költségvetések tervezése során

 4.  Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerint módosul.
 5.  A  Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek 

biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] 
a következő 6–7. ponttal egészül ki:
„6. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy a projektek megvalósítása érdekében, kizárólag azok finanszírozása céljából a nemzeti fejlesztési 
miniszter a  központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Kiemelt közúti projektek jogcímcsoportja, valamint Közútfejlesztési 
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feladatok végrehajtása jogcímcsoportja (a  továbbiakban együttesen: közútfejlesztési előirányzatok) terhére 
– a  közútfejlesztési előirányzatok terhére már megtörtént kötelezettségvállalások és a  kapcsolódó pénzügyi 
tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegének figyelembe vétele mellett – a  2016–2022. évek tekintetében 
összesen legfeljebb 1 295 596 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon azzal, hogy a 2016. évi költségvetési 
kiadási előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás mértéke a  már meglévő kötelezettségvállalásokkal 
együtt nem haladhatja meg a 97 787 millió forintot, valamint a 2017. évi költségvetési kiadási előirányzat terhére 
vállalt kötelezettségvállalás mértéke a  már meglévő kötelezettségvállalásokkal együtt nem haladhatja meg  
a 212 200 millió forintot,
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 6. pontban meghatározott összegnek megfelelő, a közútfejlesztési 
előirányzatok terhére, a NIF Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés módosításáról, szükség esetén megkötéséről 
gondoskodjon.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  2017. március 31.”

 6.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. melléklete az 1. melléklet 3. és 4. pontja szerint módosul.
 7.  Az  1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1.  melléklet „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 

közútfejlesztési projektlista” táblázat „A tervezett projekt megnevezése” oszlop
a) 23. sorában a „Sopron megközelítése, M85 Csorna II. – Fertőd-Endrédmajor csomópont” szövegrész helyébe 

a „Sopron megközelítése, M85 autóút Csorna II. – Sopron-kelet szakasz” szöveg,
b) 24. sorában a  „Sopron megközelítése, M85 Fertőd-Endrédmajor csomópont – Fertőrákos csomópont” 

szövegrész helyébe a „Sopron megközelítése, M85 autóút Sopron-kelet – Fertőrákos csomópont szakasz” 
szöveg,

c) 27. sorában a  „Sopron megközelítése, M85 Fertőrákos csomópont – országhatár” szövegrész helyébe 
a „Sopron megközelítése M85 autóút Fertőrákos csomópont – Sopron oh. szakasz a 8647. jelű Sopron Ény-i 
elkerülő úttal” szöveg

lép.
 8.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában a „2 463 732 millió forint” szövegrész helyébe a „2 480 213 millió 

forint” szöveg lép.
 9.  Az  1.  pontban, a  Göd Város infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1555/2016. (X. 13.) Korm. határozatban, valamint 

a  Budakalász-Pomáz elkerülő út 11. sz. főút és 1111. sz. út közötti szakaszának megvalósításáról szóló 2031/2016. 
határozatában foglalt döntésre tekintettel az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. melléklet a Magyarország rövid- 
és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 2022-ig történő megvalósításához 
biztosított forráskeret éves felosztása táblázat
a) B:6 mezőjében a „102 133” szövegrész helyébe a „97 787” szöveg,
b) B:7 mezőjében a „353 411” szövegrész helyébe a „349 065” szöveg,
c) C:6 mezőjében a „210 384” szövegrész helyébe a „212 200” szöveg,
d) C:7 mezőjében az „534 964” szövegrész helyébe az „536 780” szöveg,
e) D:6 mezőjében a „250 098” szövegrész helyébe a „252 312” szöveg,
f ) D:7 mezőjében a „452 411” szövegrész helyébe a „454 625” szöveg,
g) E:6 mezőjében a „356 369” szövegrész helyébe a „367 653” szöveg,
h) E:7 mezőjében az „555 717” szövegrész helyébe az „567 001” szöveg,
i) F:6 mezőjében a „175 266” szövegrész helyébe a „180 779” szöveg,
j) F:7 mezőjében a „300 250” szövegrész helyébe a „305 763” szöveg,
k) B-H:8 mezőjében a „2 463 732” szövegrész helyébe a „2 480 213” szöveg
lép.

 10.  Az  1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1.  melléklet „Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez 
kapcsolódó infrastrukturális beruházások 2022-ig történő megvalósításához biztosított forráskeret éves felosztása” 
táblázat kiegészül egy I oszloppal úgy, hogy a B–H:1 mező szövege változatlan tartalommal a B–I:1 mező szövegét 
képezi. Az I oszlop további mezői az alábbiak:
a) I:2 mező: „Összesen:”,
b) I:3 mező: „733 304”,
c) I:4 mező: „382 065”,
d) I:5 mező: „69 248”,
e) I:6 mező: „1 295 596”.
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 11.  Az  1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2.  melléklet „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése” táblázat
a) A:24 mezőjében a  „Sopron megközelítése, M85 Csorna II. – Fertőd-Endrédmajor csomópont” szövegrész 

helyébe a „Sopron megközelítése, M85 autóút Csorna II. – Sopron-kelet szakasz” szöveg,
b) A:25 mezőjében a „Sopron megközelítése, M85 Fertőd-Endrédmajor csomópont – Fertőrákos csomópont” 

szövegrész helyébe a „Sopron megközelítése, M85 autóút Sopron-kelet – Fertőrákos csomópont” szöveg,
c) A:28 mezőjében a „Sopron megközelítése, M85 Fertőrákos csomópont – országhatár” szövegrész helyébe 

a „Sopron megközelítése M85 autóút Fertőrákos csomópont-oh. – Sopron oh. szakasz a  8647. jelű Sopron 
Ény-i elkerülő úttal” szöveg,

d) B: 24 mezőjében a „2018. III. negyedév” szövegrész helyébe a „2017. III. negyedév” szöveg,
e) B: 25 mezőjében a „2017. II. negyedév” szövegrész helyébe a „2018. I. negyedév” szöveg,
f ) B:29 mezőjében a „2017. III. negyedév” szövegrész helyébe a „2017. II. negyedév” szöveg,
g) C: 24 mezőjében a „2021. II. negyedév” szövegrész helyébe a „2020. IV. negyedév” szöveg,
h) C: 25 mezőjében a „2019. III. negyedév” szövegrész helyébe a „2020. IV. negyedév” szöveg,
i) C: 28 mezőjében a „2022. I. negyedév” szövegrész helyébe a „2021. IV. negyedév” szöveg,
j) C:29 mezőjében a „2019. III. negyedév” szövegrész helyébe a „2022. IV. negyedév” szöveg
lép.

 12.  Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. melléklet „1. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritás 
terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” táblázat „A tervezett projekt megnevezése” oszlop  
18. sorában a „20101. j. út” szövegrész helyébe a „2101. j. út” szöveg lép.

 13.  Az  1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2.  melléklet „1. Az  IKOP 1. prioritása terhére megvalósítani tervezett 
közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése” táblázat A:19 mezőjében a  „20101. j. út” szövegrész 
helyébe a „2101. j. út” szöveg lép.

 14.  A Kormány visszavonja
a) a  központi költségvetésből finanszírozott kiemelt közúti beruházásokról szóló 1010/2015. (I. 20.)  

Korm. határozatát,
b) az  1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1.  melléklet „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 

közútfejlesztési projektlista” című táblázat 17. sorát, valamint
c) az  1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2.  melléklet „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 

közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése” táblázatának 18. sorát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

 1.  Az  1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1.  melléklet „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista” táblázata a következő 38. sorral egészül ki:
„

 38.  M2 gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópont és a 2. számú főút közötti összekötő út megvalósítása
”

 2.  Az  1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1.  melléklet „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista” táblázata a következő 39. sorral egészül ki:
„

 39.  M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3–M34 gyf út elválási csomópont) – Beregdaróc (országhatár) 
közötti szakasz 2×1 sávos autópályává fejleszthető út kiépítésének előkészítése

”
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 3.  Az  1505/2016. (IX.21.) Korm. határozat 2.  melléklet „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése” táblázata a következő 39. sorral egészül ki:
„

39. M2 gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópont  
és a 2. számú főút közötti összekötő út megvalósítása

2017. I. negyedév 2018. II. negyedév

”
 4.  Az  1505/2016. (IX.21.) Korm. határozat 2.  melléklet „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 

közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése” táblázata a következő 40. sorral egészül ki:
„

40. M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3–M34 gyf 
út elválási csomópont) – Beregdaróc (országhatár) 
közötti szakasz 2×1 sávos autópályává fejleszthető út 
kiépítésének előkészítése

2017. II. negyedév 2020. IV. negyedév

”

A Kormány 1834/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
egyes ingatlanok állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány egyetért a Telkiben elhelyezkedő edzőközpont bővítésével, amelynek végrehajtása érdekében
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a Páty külterület 020/65; 020/66 és a 027 helyrajzi 
számú ingatlanok legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken, az állam 
javára történő megvásárlása érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gondoskodjon a  Páty 
külterület 028/1 helyrajzi számú ingatlan legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 
forgalmi értéken, az állam javára történő megvásárlása érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban megjelölt ingatlanok megvásárlásához 
szükséges forrásnak a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény 1.  melléklet 
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterével együttműködve az  1. és 
2. pontban megjelölt ingatlanok közül 10 hektár nagyságú terület Magyar Labdarúgó Szövetség (a  továbbiakban: 
MLSZ) részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges jogszabály-módosításra irányuló előterjesztést 
készítse elő és nyújtsa be a Kormány részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az 1. és 2. pontok végrehajtását követően azonnal
 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján gondoskodjon a  4.  pont szerinti jogszabályban 

megjelölt ingatlanok MLSZ részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedések 
megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 4. pont szerinti jogszabály hatálybalépését követően azonnal
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 6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg az 1. és 2. pontban megjelölt ingatlanok telekalakítási 
eljárás keretében történő megosztásának és a  telekalakítással létrejövő, MLSZ által hasznosítani nem kívánt 
ingatlanok hasznosításának lehetőségeit, és a vizsgálat eredményéről a Kormányt tájékoztassa.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. és 2. pontok végrehajtását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1835/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
négyévszakos felvonók telepítéséről és sípályák fejlesztéséről

A Kormány a  sípályák közjóléti funkcióira, továbbá működésük népegészségügyi, nemzetgazdasági hatásaira tekintettel 
támogatja a 2016–2018. években a magyarországi sípályák műszaki, infrastrukturális fejlesztéseit. Ennek érdekében a Kormány
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon

a) az eplényi sípálya fejlesztéséhez a 2017. évben szükséges 150,0 millió forint,
b) a mátraszentistváni sípálya fejlesztéséhez a 2017. évben szükséges 150,0 millió forint
összegű többletforrás biztosításáról a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2017. évben a felmerülés ütemében

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti forrás terhére a Síaréna 
Korlátolt Felelősségű Társasággal, az  1.  pont b)  alpontja szerinti forrás terhére a  Digitroll Automatizálási és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal történő támogatási szerződések megkötéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1836/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című sorozat újrakiadásáról

A Kormány egyetért a  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című sorozat újrakiadásának 
támogatásával, és ennek érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  sorozat 
megjelentetéséhez szükséges 600,0 millió forint összegű forrás biztosításáról a  Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a magyarországi víziszabadidő-sportok széles körű hozzáférésének támogatására irányuló program 
megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  magyarországi víziszabadidő-sportok széles körű hozzáférésének biztosítása a  családok és köznevelési 

intézményekben tanulók számára kialakított programmal (a továbbiakban: Program);
 2. felhívja a  kerékpározásért és az  aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztost, hogy az  emberi erőforrások 

minisztere és a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Program 
megvalósítása érdekében;

Felelős: a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Program 2017. évi megvalósításához szükséges 
281,0 millió forint többletforrás biztosításáról a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 
javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. február 15.

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
bevonásával gondoskodjon a  Program kommunikációs feladatainak ellátásáról és az  ehhez szükséges legfeljebb 
200,0 millió forint forrás biztosításáról legfeljebb a tárgyévi költségvetési törvényben ilyen célra rendelkezésre álló 
forrás mértékéig;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Program folytatásához a  2018. évben szükséges 
186,0  millió forint többletforrás biztosításáról a  2018. évi központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése során

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Program szerinti meglévő megállópontok 
fejlesztéséhez, és új megállópontok építéséhez 2018. évben szükséges 270,0 millió forint többletforrás biztosításáról 
a 2018. évi központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
az Ős-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról

 1. A Kormány egyetért az  Ős-Dráva Programban turistaházak építésével annak érdekében, hogy az  aktív 
kikapcsolódási lehetőséget nyújtó turisztikai kínálat elősegítse az érintett települések fejlődését.

 2. Az 1.  pont szerinti célok megvalósítása érdekében a  Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy 
gondoskodjon
a) Drávasztára, külterület 0293/2 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati vagyonkezelésben lévő területén 

kajakos és kenus kikötő, valamint a  vízi és kerékpáros turistákat, kempingezőket is kiszolgáló, fedett 
sporteszköztároló helyiségeket is magában foglaló fejlesztések tervezésére a  2017. évben 3,0 millió forint, 
a fejlesztések kivitelezésére a 2018. évben 27,0 millió forint többletforrás,
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b) Szaporca, külterület 0203 hrsz. alatt nyilvántartott, a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpont szomszédságában 
lévő ingatlanon legalább 50 fő befogadására alkalmas, a  vendégeknek közösségi főzési és étkezési 
lehetőséget is biztosító turistaszállás megépítésére a  2017. évben 30,0 millió forint, kivitelezésére 
a 2018. évben 270,0 millió forint többletforrás

biztosításáról a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. év tekintetében a felmerülés ütemében, a 2018. év tekintetében a központi költségvetés 

tervezése során
 3. Az 1.  pont szerinti célok megvalósítása érdekében a  Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 

a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos útján, az érintettek bevonásával tegyen javaslatot 
az  Ős-Dráva Program által érintett térségben a  2.  pontban részletezett fejlesztéseken túl további turistaház- és 
egyéb szálláshelyfejlesztésekre.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos 
útján

Határidő: 2017. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról

A Kormány
 1. elfogadja a  részére bemutatott Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program (a  továbbiakban: Kemény 

Ferenc Program) koncepcióját, amelynek célja a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb 
színvonalú sportszolgáltatások nyújtása, az  olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, 
továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása az  állami tulajdonú sportinfrastruktúra-
fejlesztések megvalósítása révén;

 2. egyetért azzal, hogy a  Kemény Ferenc Program részeként az  alábbi fejlesztési elemek valósuljanak meg 
az 1. melléklet szerint:
a) Budapesti Xtrém Szabadidő Park,
b) Dunai Evezős Központ,
c) Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri edzőpályák,
d) fedett pályás atlétikai multifunkciós csarnok,
e) új Budapesti Teniszközpont,
f ) új Budapesti Velodrom,
g) Takács Károly Nemzeti Lövészeti Központ,
h) Nemzeti Lovas Központ,
i) új jégcsarnok, uszoda és futókör a Budapesti Olimpiai Központ területén,
j) BOK Sportcsarnok– új „B” Csarnok,
k) a Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének fejlesztése;

 3. egyetért azzal, hogy a  Kemény Ferenc Program 1.  mellékletben meghatározott fejlesztési elemei – szem előtt 
tartva a  fővárosi terület- és életminőség-fejlesztési szempontokat – a  2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint 
a  XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó 
„Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv” jóváhagyásáról és a  versenyhelyszínek megközelítését 
szolgáló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1054/2016. (II. 15.) Korm. határozat 2. pontja szerinti területi 
lehatárolásokkal összhangban 2017 és 2022 között valósuljanak meg;

 4. egyetért azzal, hogy a  Kemény Ferenc Program előkészítésének részeként az  1.  melléklet szerinti egyes 
fejlesztési elemekre a  tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti tervpályázati 
eljárások kerüljenek lefolytatásra, amely érdekében felhívja az  egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős 
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kormánybiztost, hogy gondoskodjon a  tervpályázati eljárásoknak a  KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KKBK Zrt.) útján történő lefolytatásáról;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2017. május 31.

 5. a Kemény Ferenc Program megvalósítása során kiemelt célnak tekinti a  nemzeti vagyon gyarapítását, amely 
érdekében felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy
a) a KKBK Zrt. útján gondoskodjon a Kemény Ferenc Program megvalósításához szükséges ingatlanok körének 

meghatározásáról, valamint ezen ingatlanok tekintetében az  egységes tulajdoni, vagyonkezelői illetve 
használói jogviszonyok biztosításához szükséges intézkedések azonosításáról és a  várható forrásigények 
felméréséről,

b) az a)  alpont alapján tegyen javaslatot az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a  szükséges 
intézkedések megtételére;
Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2017. február 28.

 6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon
a) az 5.  pont b)  alpontjában meghatározott feladat eredménye alapján – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – az  5.  pont a)  alpontja szerinti 
ingatlanok tekintetében az  egységes tulajdoni, vagyonkezelői és használói jogviszonyok biztosításához 
szükséges intézkedések megtételéről,

b) az a)  alpontban meghatározott feladathoz szükséges forrásnak az  MNV Zrt. által felhasználható módon, 
e célokra rendelkezésre állásáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az a) alpont esetében az 5. pont végrehajtását követően folyamatosan 

a b) alpont esetében a felmerülés ütemében
 7. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy az emberi erőforrások minisztere 

és a  feladatkörükben érintett nemzeti sportszövetségek, valamint a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával 
gondoskodjon előterjesztés készítéséről és benyújtásáról a  Kormány számára, amely a  Kemény Ferenc Program 
fejlesztési elemeire vonatkozóan tartalmazza a  beruházási programot, a  szükséges forrásigényt és ütemezést, 
a beruházás megvalósítása, valamint az üzemeltetés feltételrendszerét;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos 
emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. március 31.
 8. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelő kormánybiztost, hogy a 7. pont szerinti feladat teljesítése 

során legyen fokozott figyelemmel az  Esztergom–Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a  2020. évi 
budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat 
7. pont a) alpontja szerinti feladatra;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos 
emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 7. pont végrehajtásával összhangban
 9. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  Kemény Ferenc Program előkészítése és ütemezett megvalósítása érdekében 744,8 millió 
forint egyszeri jellegű átcsoportosítását rendeli el 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 cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 17. Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása jogcímcsoporton terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 45. Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása alcím javára, 
a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 216. szám 83905

 10. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a 9. pont szerinti forrás a KKBK Zrt. által felhasználható módon, e célokra rendelkezésre álljon, kiemelve a következő 
munkarészeket:
a) tervpályázatok teljes körű műszaki és jogi előkészítése,
b) tervpályázatok lefolytatása,
c) a tervpályázatok eredményeinek elkészíttetése vizuális reprezentációs eszköz formájában,
d) kommunikációs feladatok;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 11. felhívja a belügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 
vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása érdekében folyamatban lévő, részben európai uniós forrásból 
megvalósuló KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 azonosító számú projekt olyan irányú tartalombővítésének – vagy 
egy új (KEHOP) európai uniós forrásból indításának – lehetőségét, amelynek keretében a  Dunai Evezős Központ 
folyómedret érintő beavatkozási munkái is elvégezhetőek, továbbá az  ehhez szükséges intézkedéseket az  egyes 
kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztossal egyetértésben terjesszék a Kormány elé;

Felelős: belügyminiszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 7. ponthoz igazodva
 12. visszavonja a  csepeli evezős és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges egyes kérdésekről, valamint 

a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1564/2014. (X. 2.) Korm. határozatot;

 13. visszavonja az  egy budapesti kajak-kenu szlalom pálya megvalósíthatóságáról és lehetséges helyszíneinek 
vizsgálatáról szóló 1239/2016. (V. 13.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program (2017–2022)

Sorszám Létesítmény Helyszín

1. Budapesti Xtrém Szabadidő Park Budapest XXI. kerület, Észak-Csepel

2. Dunai Evezős Központ Ráckevei (Soroksári) Duna ág

3. Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri 
edzőpályák

Budapest IX. kerület, Vituki Sport és 
Szabadidőközpont, valamint Budapest  

XXI. kerület, Észak-Csepel

4. Fedett pályás atlétikai multifunkciós csarnok Budapest XXI. kerület, Észak-Csepel

5. Új Budapesti Teniszközpont Budapest XXI. kerület, Észak-Csepel

6. Új Budapesti Velodrom Budapest III. kerület, volt Fővárosi Gázgyár 
területe

7. Takács Károly Nemzeti Lövészeti Központ ORFK RSZKK Nagytétényi lőtér

8. Nemzeti Lovas Központ Üllői Tangazdaság, Üllő

9. Új jégcsarnok, uszoda és futókör Budapest XIV. kerület, Budapesti Olimpiai Központ

10. BOK Sportcsarnok– új „B“ Csarnok Budapest XIV. kerület, Budapesti Olimpiai Központ

11. A Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított 
területe

Budapest X. kerület, Népliget



83906 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 216. szám
 

2. melléklet az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

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

XVII.
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
343839 17

K8 -744,8
353695 45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása

K5 744,8

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.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

343839 17 -744,8
353695 45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása 744,8

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 744,8 744,8
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
Fejezet

név
Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány
1 példány

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Nemzeti Olimpiai Központ  beruházás támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Nemzeti Olimpiai Központ  beruházás támogatása
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A Kormány 1840/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a kajak-kenu sportágspecifikus sportélettani és diagnosztikai szakértői rendszer és tehetségmenedzselési 
program megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a kajak-kenu sportágspecifikus sportélettani és diagnosztikai szakértői rendszer és tehetségmenedzselési 

program megvalósítására kidolgozott, részére bemutatott és általa megtárgyalt koncepcióval (a továbbiakban: 
Beruházás);

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyék meg a  szükséges 
intézkedéseket a Beruházás megvalósítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás végrehajtása érdekében 
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 
41. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára gondoskodjanak 1950,0 millió forint 
biztosításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1841/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2018 és 2020 között történő megrendezésével 
kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futama 2018 és 2020 között megrendezésre kerüljön;
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Red Bull Air Race Világkupa budapesti futama 

2018 és 2020 között történő megrendezéséhez szükséges szerződéseknek a jogtulajdonos és a Hungaroring Sport Zrt. 
közötti megkötéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a 2. pont alapján megkötött szerződés szerinti, Hungaroring 
Sport Zrt.-t terhelő rendezői jogdíj, továbbá a  rendezvény megszervezéséhez kapcsolódóan a  Hungaroring Sport 
Zrt.-nél felmerülő fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegű költségvetési támogatás forrásának 
– évente legfeljebb 6 millió eurónak – a 2018–2020. évekre vonatkozó, központi költségvetésről szóló törvényekben, 
a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire is figyelemmel történő 
betervezését.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018–2020. évek költségvetési tervezése során, ütemezetten

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének 
biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány sportszakmai és Magyarország turisztikai értékbemutatásának szempontjából egyaránt fontosnak tartja az egyhetes 
Tour de Hongrie nemzeti országúti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezését, továbbá támogatja, hogy a Tour de Hongrie 
3 éven belül a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) minősítésében első kategóriás nemzeti körversennyé váljon és közvetítése 
a 2017. évtől bekerüljön az Eurosport televízió-csatorna műsorrendjébe. A Kormány:
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a 2017–2021. évi 

Tour de Hongrie körversenyek sikeres megrendezésének érdekében:
a) a megrendezéshez a  2017. évben szükséges 90,0 millió forint többletforrásnak – a  Magyar Kerékpáros 

Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) mint a Tour de Hongrie körverseny rendezője számára – a Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 
4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára, továbbá a  kapcsolódó kincstári díjhoz és pénzügyi 
tranzakciós illetékhez szükséges 315 000 forint többletforrásnak a  20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
48. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcím javára történő biztosításáról;

b) a megrendezéshez a  2018. évben szükséges 165,0 millió forint, a  2019. évben szükséges 190,0 millió forint, 
a 2020. évben szükséges 230,0 millió forint és a 2021. évben szükséges 295,0 millió forint összegű többletforrás 
biztosításáról – az MKSZ mint a Tour de Hongrie körverseny rendezője számára – a 2018–2021. évi központi 
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára, továbbá 
a  kapcsolódó kincstári díjhoz és pénzügyi tranzakciós illetékhez szükséges a  2018. évben 577 500 forint, 
a 2019. évben 665 000 forint, a 2020. évben 805 000 forint és a 2021. évben 1 032 500 forint többletforrásnak 
a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcím javára történő 
biztosításáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2017. év tekintetében a felmerülés ütemében,
 a 2018–2021. évek tekintetében az adott évi központi költségvetések tervezése során

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban szereplő feladat ellátása érdekében az 1. pont alapján 
biztosított forrás terhére, legfeljebb annak mértékéig az MKSZ-szel támogatási szerződést kössön;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 1. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonásával gondoskodjon 
a  2017–2021. évi Tour de Hongrie körversenyek nemzeti és nemzetközi kommunikációs, valamint promóciós 
feladatainak ellátásáról és az  ehhez szükséges forrás biztosításáról legfeljebb a  tárgyévi költségvetési törvényben 
ilyen célra rendelkezésre álló forrás mértékéig.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1843/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
az M1 autópálya Budapest–Győr, valamint az M7 autópálya Budapest–Balatonvilágos közötti szakaszok 
kapacitásbővítő fejlesztésének egyes kérdéseiről

A Kormány
 1. tekintettel az  Európai Unió közlekedési törzshálózatának részét képező M1 és az  M7 autópályák Magyarország és 

a  régió gazdasága szempontjából stratégiai jelentőségére – összhangban a  2024. évi XXXIII.  nyári Olimpiai Játékok 
és a  XVII. nyári Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezésével összefüggő pályázati garanciákról szóló 
1502/2016. (IX. 21.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1502/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] foglalt garanciákkal – 
a hazai vállalkozások versenyképességének megtartása és erősítése érdekében egyetért a megközelítésüket, valamint 
a tranzitforgalom biztonságos elvezetését szolgáló autópálya-szakaszok kapacitásbővítő fejlesztésével;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket
a) az M1 autópálya Budapest – Győr, M19 gyorsforgalmi úti csomópontja közötti szakaszának, valamint
b) az M7 autópálya Budapest – megépítésre kerülő M7 – 710. sz. főút csomópontja közötti szakaszának
menetirányonkénti három forgalmi sávra bővítését célzó építési engedélyezési tervdokumentáció előkészítésre;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. pont szerinti előkészítési projektekkel
a) az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről szóló 

1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat] 1. melléklete,
b) az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 
(XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete

kiegészüljön;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy 
az 1502/2016. (IX. 21.) Korm. határozatban foglalt garanciákkal összhangban mérjék fel azon tervezési feladatokat, 
amelyek az  1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozatban nem kerültek nevesítésre, illetve azok építési engedélyezési 
tervdokumentáció szintjéig történő előkészítésének forrásigényét, és mutassák be a Kormány részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. február 28.

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy 
a 2. pont szerinti előkészítési feladatok teljesülését követően a nemzetgazdasági miniszter bevonásával tegyék meg 
a szükséges intézkedéseket a beruházások sikeres megvalósítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a beruházások megvalósítására 2023. március 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1844/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütemében szereplő 
programelemek megvalósításával összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a  Ludovika Campusban állami beruházás (a továbbiakban: 

Beruházás) tartalombővítésével, ennek értelmében azzal, hogy a Beruházás 1. ütemében – a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében 
szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja 
szerinti programelemek mellett, részben azoktól eltérően – történjen meg
a) a Ludovika Főépület udvari bevilágítónak átalakítása,
b) a Ludovika Főépületet és a Szárnyépületet összekötő épület megvalósítása;

 2. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti 
tartalombővítés megvalósításához szükséges intézkedések előkészítéséről, szervezéséről, illetve végrehajtásáról;

Felelős: az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: a Beruházás 1. ütemének megvalósítása keretében folyamatos

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pont szerinti tartalombővítés megvalósítása érdekében 
gondoskodjon 3620,9 millió forint többletforrásnak a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016.  évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Célelőirányzatok alcím, 46. Ludovika Campus jogcímcsoport javára történő biztosításáról a  Beruházás céljaira 
felhasználható módon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. június 30.

 4. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy készítsen előterjesztést a Kormány 
részére a Beruházás 2. ütemében tervezett, a katasztrófavédelmi speciális képzési központ szükséges létesítményei 
megvalósítására irányuló beruházás részletes programtervéről, ütemtervéről, forrásigényéről és annak ütemezéséről;

Felelős: az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2017. március 31.

 5. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, a Miniszterelnökséget vezető minisztert 
és a honvédelmi minisztert, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bevonásával vizsgálják 
meg az  Orczy-kert környezete fejlesztésének, valamint a  Füvészkerttel történő összekötésének lehetőségét, és 
ezzel összhangban dolgozzák ki a Beruházás 2. ütemében tervezett, a hadtudományi és honvédtisztképző speciális 
bentlakásos képzési központ elhelyezésének elveit és koncepcióját, majd mutassák be a Kormány részére.

Felelős: az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: 2017. március 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös 
felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról

A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont d) alpontjában foglaltak végrehajtása 
érdekében a Kormány
 1. a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér fejlesztése és a katonai funkciók kiváltása érdekében

a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Modern Városok Program támogatás keretén belül 
intézkedjen a fejlesztésekhez a 2017. évben szükséges 1643,4 millió forint költségvetési forrás biztosításáról 
a központi költségvetés XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: 2017. február 1.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Modern Városok Program támogatás keretén belül intézkedjen 
a  fejlesztésekhez a  2018. évben szükséges 1812,6 millió forint költségvetési forrás biztosításáról a  központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetben,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

c) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Modern Városok Program támogatás keretén belül 
a  2018. év során intézkedjen a  1. b)  pont szerinti forrás ütemezett biztosításáról a  központi költségvetés  
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 2. a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér polgári célú fejlesztése érdekében
a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Modern Városok Program támogatás keretén belül 

intézkedjen a fejlesztésekhez a 2017. évben szükséges 1042,8 millió forint költségvetési forrás biztosításáról 
a központi költségvetés XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: 2017. február 1.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Modern Városok Program támogatás keretén belül intézkedjen 
a  fejlesztésekhez a  2018. évben szükséges 1042,8 millió forint költségvetési forrás biztosításáról a  központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2018. év során intézkedjen a 2. b) pont szerinti forrás 
ütemezett biztosításáról a központi költségvetés XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a 2. pont szerint biztosításra kerülő forrás kezelő szervét, hogy a költségvetési forrás folyósítására, továbbá 
felhasználásának és elszámolásának feltételeiről kössön támogatási szerződést Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, azzal, hogy az  állami támogatás folyósítására az  európai uniós versenyjogi szabályokkal 
összhangban, az Európai Bizottság jóváhagyó döntését követően, a döntésben megállapított ütemezéssel kerülhet 
sor;

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a bizottsági bejelentést a polgári célú felhasználással összefüggő fejlesztések 
állami támogatásáról jelentse be az Európai Bizottság részére, a Miniszterelnökségen belül működő Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda bevonásával, az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
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eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti eljárásrenddel 
összhangban;

Felelős: honvédelmi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 5. egyetért a kiemelt társadalom- és fejlesztéspolitikai célt szolgáló beruházásnak a nemzetgazdaság szempontjából 
kiemelt jelentőségű beruházássá minősítésével, és a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény rendelkezései alapján 
felhívja a honvédelmi minisztert az ezzel összefüggő előterjesztés Kormány elé terjesztésére.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2017. január 31.

  Orbán Viktor s.k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó 
felújításával összefüggő kivitelezési munkák forrásának biztosításáról

A Kormány a  Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célokra történő, Károli Gáspár Református Egyetem általi 
használatának előkészítése keretében
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon 

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújításának megvalósításához (a  továbbiakban: felújítás) 
mindösszesen bruttó 12 450,0 millió forint forrásnak a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében 
történő ütemezett biztosításáról és rendelkezésre állásáról az alábbiak szerint:
a) a  felújítás 2017. évi kivitelezési munkálatainak fedezetére a  Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára 760,0 millió 
forint,

b) a felújítás 2018. évi kivitelezési munkálatainak fedezetére 7810,0 millió forint,
c) a felújítás 2019. évi kivitelezési munkálatainak fedezetére 3880,0 millió forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
 a b) és c) alpont tekintetében az adott évi költségvetés tervezése során

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi a  Miniszterelnökség számára az  1.  pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás megindítását, továbbá a  többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződés megkötését azzal, hogy 
a kötelezettségvállalás összege a 2017–2019. években nem haladhatja meg az 1. pontban meghatározott összeget.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1847/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Budapest I. kerület Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás 
kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Budapest I. kerület Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti ingatlanban 

egyedi belsőépítészeti kialakítás kivitelezéséhez szükséges 3925,0 millió forint forrásnak a  Magyarország  
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség cím javára történő biztosításáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. január 15.

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy a  Miniszterelnökség az  1.  pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó beszerzési eljárást 
megkezdje és annak eredményeképpen a vállalkozási szerződést – a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
1. Miniszterelnökség cím kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege nem 
haladhatja meg az 1. pontban meghatározott összeget.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1848/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság biztonságával 
kapcsolatos 2016. évi költségek biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, 

Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság biztonságával kapcsolatos 2016. évi költségek biztosításához 
1465,1  millió  forintnak a  központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség címben történő 
rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: felmerülés ütemében

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglalt keretösszeg erejéig intézkedjen a  Budapesten 
megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság biztonságával kapcsolatos feladatok 
megvalósításához szükséges kötelezettségvállalások megtételére;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
biztonságával kapcsolatos beszerzések lefolytatása során 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
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A Kormány 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezéséhez szükséges állami források 
biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Kézilabda Szövetség létesítményfejlesztési koncepciójában foglalt, a  siófoki Kiss Szilárd 

multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezésével, amelynek keretében a  9778 helyrajzi számú, 
természetben 8600 Siófok, Szekrényessy Kálmán út 1. alatti ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) kialakított 
szerkezetkész állapotban lévő felépítmény befejezésével egy 1000 néző befogadására alkalmas multifunkcionális 
csarnok valósul meg;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az  Ingatlan 
állami tulajdonba kerülése érdekében szükséges intézkedések megtételéről, továbbá az  Ingatlannak a  Nemzeti 
Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Ingatlan állami tulajdonba kerülését követően az  NSK útján 
gondoskodjon az 1. pont szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2. pont végrehajtását követően azonnal

 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
a) az Ingatlan megvásárlásához szükséges 455,0 millió forint + ÁFA biztosításáról a  Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. év XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 
1.  Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan- beruházások, ingatlanvásárlás 
jogcímcsoport, 2. az MNV Zrt. ingatlan- beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára;

b) az 1.  pont szerinti beruházás ütemezett megvalósítása érdekében a  2016. évben 1900,0 millió forint 
összegű forrásnak a Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló törvény XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
alcím, 51. Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok jogcímcsoport javára történő biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 
10. pontjában a „Makovecz Imre Pályázati Alap” szövegrész helyébe „Makovecz Imre Alap” szöveg lép.

 2. A Határozat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„12. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, bevonásával
a) a 3. pontban rögzített feladat előkészítésére a 2018. évben legfeljebb 15,0 millió forint, a 2019. évben legfeljebb 
25,0 millió forint, a 2020. évben legfeljebb 40,0 millió forint,
b) az 5.  pontban rögzített ötéves feladatterv végrehajtásához a  2016. évben legfeljebb 42,0 millió forint,  
a  2017. évben legfeljebb 82,0 millió forint, 2018. évben legfeljebb 63,0 millió forint, a  2019. évben legfeljebb  
95,0 millió forint, a 2020. évben legfeljebb 109,0 millió forint,
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c) a 2017. évben a  7.  pontban rögzített oktatási segédanyag elkészítésére legfeljebb 10,0 millió forint,  
a 2018–2020. évek között a 7. pontban rögzített gyakorlati rendszer kialakítására, működtetésének megalapozására 
évente legfeljebb 30,0 millió forint összegben biztosítson forrást a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím,  
7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai 
feladatok jogcím javára,
d) a 10.  pontban rögzített, az  egyes projektek lehetséges forrásainak meghatározását követően, a  fejlesztések 
támogatása érdekében gondoskodjon a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcímen belül a  10. Makovecz Imre Alap 
jogcímcsoport megnyitásáról, továbbá annak javára a  2016. évben 7000,0 millió forint, a  2017–2020. évek között 
évente legfeljebb 1400,0 millió forint összegben biztosítson forrást a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetben, valamint,
e) az 5.  pontban rögzített ötéves feladatterv szerint Makovecz Imre Emlékközpont kialakítására, működtetésére 
a 2017. évben legfeljebb 141,0 millió forint, valamint a 2018. évtől kezdődően tartós jelleggel legfeljebb 106,0 millió 
forint összegben biztosítson forrást a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
               emberi erőforrások minisztere
               Miniszterelnökséget vezető miniszter
               Magyar Művészeti Akadémia elnökének felkérésével
Határidő: a felmerülés ütemében”

 3. A Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  nemzeti fejlesztési miniszter, 
a  nemzetgazdasági miniszter és az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – vizsgálja meg az  1.  mellékletben 
foglalt célok megvalósulása érdekében azok 2016. évi finanszírozásának esetleges lehetőségét.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

1

Település Projekt Cím Hrsz.
Tulajdonos 

és/vagy tervezett 
beruházó

 2016. évi forrás I. 
üteme  Támogatási összeg 

Bagod Faluház felújítása Bagod, Faluház u. 1. Bagod, hrsz. 63/29 Önkormányzat                 30 000 000                                                                30 000 000    

Bak

"Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér - 

Faluház" felújítása, 
korszerűsítése 

Bak, Széchenyi tér 1. Bak, hrsz. 399/1 Önkormányzat                 70 000 000                                                                70 000 000    

Budapest

Rákoskert, 
"Mennybemenetel" 

ökumenikus templom 
építése

1171 Bp. Tiszaőrs u. 
22.

Budapest, hrsz. 
136943/2

Rákoskerti 
Templom 

Alapítvány és 
Rákoscsabai 
Református 

Egyházközség

              520 000 000                                                              520 000 000    

Csíkszereda Kápolna építése a 
Tolvajos tetőre

Csíkszereda, Hargita 
út

Csíksomlyó 
Közbirtokosság                 50 000 000                                                                50 000 000    

Jászkísér Művelődési ház 
felújítása

5137 Jászkisér, 
Kossuth tér 10.

Jászkisér, hrsz. 
978 Önkormányzat                                                           100 000 000    

Kakasd "Faluház/Tájház" 
felújítása

Kakasd, Rákóczi 
Ferenc u. 285. Kakasd, hrsz. 364 Önkormányzat                                                           300 000 000    

Makó

"Hagymaház" felújítás 
és kapcsolódó 

beruházások (Páger 
Mozi és Rendezvényház 

rekonstrukciója)

Makó, Posta u. 2. Makó, hrsz. 5542 Önkormányzat               730 000 000                                                              730 000 000    
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2

Település Projekt Cím Hrsz.
Tulajdonos 

és/vagy tervezett 
beruházó

 2016. évi forrás I. 
üteme  Támogatási összeg 

Makó

József Attila Városi 
Könyvtár 

bontása/építése és 
környezetének 
rehabilitációja

6900 Makó, Deák 
Ferenc. u. 2. Makó, hrsz. 7617/2 Önkormányzat            2 660 000 000                                                           2 660 000 000    

Mártély Boldogasszony 
házacska építése 6636 Mártély    Mártély, hrsz. 208 Önkormányzat                 40 000 000                                                                40 000 000    

Neszmély
Launai Miklós 

Református Iskola 
felújítása

2544 Neszmély, Petőfi 
u. 10.

Neszmély, hrsz. 
417/7

Önkormányzat/ 
Dunántúli 

Református 
Egyházkerület

              200 000 000                                                              200 000 000    

Paks Római katolikus 
templom felújítása 7030 Paks, Hősök tere 7030 Paks, Hősök 

tere 
Római Katolikus 

Egyház               125 000 000                                                              125 000 000    

Sárospatak Művelődési Ház és 
Könyvtár felújítása

3950 Sárospatak, 
Eötvös u. 6.

Sárospatak, hrsz. 
267 Önkormányzat            1 300 000 000                                                           1 300 000 000    

Siófok Evangélikus templom 
felújítása

8600 Siófok, Fő utca 
220.

Siófok, közterület 
hrsz. 6545/2

Siófoki 
Evangélikus 

Egyházközség
                65 000 000                                                                65 000 000    

Százhalombatta Római katolikus 
templom felújítása

2440 Százhalombatta, 
Szent István tér 11.

Százhalombatta, 
hrsz. 2262/1

Római Katolikus 
Egyház               150 000 000                                                              150 000 000    

Szigetvár
Vigadó épületének 

felújítása, 
funkcióbővítés II. ütem

7900 Szigetvár, József 
A. u. 9.

Szigetvár, hrsz. 
342/3, 342/4, 342/5 Önkormányzat                                                           300 000 000    



83918 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 216. szám
 

3

Település Projekt Cím Hrsz.
Tulajdonos 

és/vagy tervezett 
beruházó

 2016. évi forrás I. 
üteme  Támogatási összeg 

Temesvár
"Új Ezredév" 

Református Központ 
építésének befejezése

Temesvár, Splaiul 
Morarilor 1/b

Királyhágómelléki 
Református 

Egyházkerület, 
Temesvári 

Egyházközség 
konzorciuma

              800 000 000                                                              800 000 000    

Tyukod Általános Iskola teljes 
rekonstrukciója II. ütem

4762 Tyukod, Árpád út 
29. Tyukod, hrsz. 705

Önkormányzat 
(KLIK 

kezelésében)
                                                          700 000 000    

Visegrád
Magyar László 

tornacsarnok felújítása, 
korszerűsítése 

2025 Visegrád, Rév u. 
2. Visegrád, hrsz: 88

Önkormányzat 
(KLIK 

kezelésében)
              200 000 000                                                              200 000 000    

Zalaegerszeg Boldogasszony kápolna 
építése a Gébárti-tónál

Zalaegerszeg 8900, 
Gébárti tó

Zalaegerszeg, 
hrsz. 737/50 Önkormányzat                 60 000 000                                                                60 000 000    

           7 000 000 000                                                           8 400 000 000    



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 216. szám 83919

A Kormány 1851/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

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

(5)  bekezdésében és az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva
a) 42,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 
jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím javára, valamint

b) 7000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása 
alcím, 10. Makovecz Imre Alap jogcímcsoport javára a XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap 
cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 
10. Makovecz Imre Pályázati Alap jogcímcsoport elnevezését 2017. január 1. nappal a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím,  
10. Makovecz Imre Alap címre változtatja.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1851/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

295135 2 Közművelődési szakmai feladatok
K3 Dologi kiadások 42,0

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
358973 10 Makovecz Imre Alap

K3 Dologi kiadások 7 000,0
XI. Miniszterelnökség

271734 33 Országvédelmi Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -7 042,0

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

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
295135 2 Közművelődési szakmai feladatok 42,0

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
358973 10 Makovecz Imre Alap 7 000,0

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

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 7 042,0 7 042,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány

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

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

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 

egyedi azonosító
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A Kormány 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

engedélyezi, hogy a  Miniszterelnökség a  hazai forrás felhasználásával kapcsolatos közbeszerzési és jogi szakértői 
tanácsadáshoz kapcsolódó szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindítsa és az ötmilliárd forint 
mértéket meghaladó értékű, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződést a  lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkösse azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege a 2016–2020. években nem haladhatja meg 
a 6,35 milliárd forintot,

 2.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy évente a  nemzetgazdasági miniszter részére készítsen 
felmérést az  1.  pontban meghatározott céllal összefüggésben a  2017-es költségvetési év kivételével a  következő 
évben jelentkező kiadások várható alakulásáról, amely éves felmérést félévente felülvizsgálni szükséges,

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  az éves felmérés tekintetében a 2018–2020. évek esetében az adott költségvetési év 

keretszámainak tervezésekor és az adott költségvetési évet megelőző év október 30-ig, 
az első féléves felülvizsgálat a január 1-jétől május 31-ig terjedő időszak tényleges ellenőrzési 
darabszámai és június 1-jétől december 31-ig várható ellenőrzési volumen figyelembevételével 
minden adott költségvetési év június 10-ig

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott cél elérése érdekében 
a  2017–2020-as költségvetési években mindösszesen 6,35 milliárd forint többletforrás biztosításáról – amelyből 
2017. évben 1,8 milliárd forint forrást szükséges biztosítani –, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség 
cím javára azzal, hogy az  érintett költségvetési év félévenkénti jelentése ismeretében a  tényleges ellenőrzési 
darabszám és a  várható volumen előrejelzése alapján gondoskodjon az  esetlegesen felmerülő szükséges 
többletforrás biztosításáról.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a 2017. év esetében 2017. január 15., a 2018–2020. évek esetében a költségvetés tervezése 

során, az első féléves felülvizsgálat alapján július 1.

  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.


	A Kormány 457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

	A Kormány 458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	az energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

	A Kormány 460/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról

	A Kormány 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valam

	A Kormány 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 465/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a méltányossági nyugdíjemelés szabályainak módosításáról

	A Kormány 466/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről

	A Kormány 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a Nagykőrös területén elektronikai kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 472/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelete
	az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelete
	a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályok

	A honvédelmi miniszter 27/2016. (XII. 23.) HM rendelete
	egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő módosításáról

	A honvédelmi miniszter 28/2016. (XII. 23.) HM rendelete
	a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 24/2016. (XII. 23.) IM rendelete
	egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 25/2016. (XII. 23.) IM rendelete
	a terhelt és a meghatalmazott védő készkiadása, illetve a meghatalmazott védő díja megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 58/2016. (XII. 23.) NFM rendelete
	egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A köztársasági elnök 488/2016. (XII. 23.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 489/2016. (XII. 23.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 490/2016. (XII. 23.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 491/2016. (XII. 23.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 492/2016. (XII. 23.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 493/2016. (XII. 23.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 494/2016. (XII. 23.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a központi költségvetés fejezeti szintű 2017–2019. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól

	A Kormány 1828/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

	A Kormány 1829/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság egyes feladatairól és az ahhoz szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

	A Kormány 1831/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz való ügyféloldali hozzáférés, valamint a személyre szabott ügyintézési felület bevezetésével kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1832/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	az Igazságügyi Minisztérium bírósági végrehajtással összefüggő, valamint az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről

	A Kormány 1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1834/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	egyes ingatlanok állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1835/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	négyévszakos felvonók telepítéséről és sípályák fejlesztéséről

	A Kormány 1836/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című sorozat újrakiadásáról

	A Kormány 1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a magyarországi víziszabadidő-sportok széles körű hozzáférésének támogatására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	az Ős-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról

	A Kormány 1840/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a kajak-kenu sportágspecifikus sportélettani és diagnosztikai szakértői rendszer és tehetségmenedzselési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1841/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2018 és 2020 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

	A Kormány 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1843/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	az M1 autópálya Budapest–Győr, valamint az M7 autópálya Budapest–Balatonvilágos közötti szakaszok kapacitásbővítő fejlesztésének egyes kérdéseiről

	A Kormány 1844/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütemében szereplő programelemek megvalósításával összefüggő intézkedésekről

	A Kormány 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújításával összefüggő kivitelezési munkák forrásának biztosításáról

	A Kormány 1847/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Budapest I. kerület Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1848/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság biztonságával kapcsolatos 2016. évi költségek biztosításáról

	A Kormány 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezéséhez szükséges állami források biztosításáról

	A Kormány 1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1851/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozata
	a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez szükséges forrás biztosításáról
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