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Kormányrendeletek

A Kormány 115/2017. (V. 19.) Korm. rendelete
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 11. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

(1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet] 21. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett,
b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven
belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
(1b) Ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő az (1a) bekezdés
a)–b) pontjaiban foglaltaknál korábban megkezdett szállításokat is figyelembe vehet, feltéve, hogy ezt az eljárást
megindító felhívásban jelezte. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy
hány éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe.”
(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő
a) öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven
belül megkezdett,
b) nyolc év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy
éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe.
(2b) Ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő a (2a) bekezdés
a)–b) pontjaiban foglaltaknál korábban megkezdett építési beruházásokat is figyelembe vehet, feltéve, hogy
ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
megjelöli, hogy hány éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe.”
(3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a (3) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett,
b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven
belül megkezdett
szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
(3b) Ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő a (3a) bekezdés
a)–b) pontjaiban foglaltaknál korábban megkezdett szolgáltatás megrendeléseket is figyelembe vehet, feltéve,
hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
megjelöli, hogy hány éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.”
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2. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § A 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában
az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.”
3. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ajánlatkérő a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint a referenciaigazolásban csak abban az indokolt
esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, ha a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan
nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás
az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.”
4. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti esetekben a szerződést kötő másik félnek az igazolást a szerződés tartalma
alapján szerződésszerű teljesítés vagy szerződésszerű részteljesítés esetében – építési beruházás esetén a sikeres
(részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó) műszaki átadás-átvételt követően – kötelessége a kérés
beérkezését követő két munkanapon belül díjmentesen kiállítani. A szerződés részteljesítése alapján kiállított
referenciaigazolás esetében ezen alcím alkalmazásában teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt
a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. A (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat a szerződés
részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy
az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.”
5. §

(1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírhatja, hogy]
„a) a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy
az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy”
(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.”

6. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Minden olyan beszerzési tárgy esetében, amelyet természetes személyek – akár a nyilvános felhasználásra, akár
az ajánlatkérő szerv alkalmazottai – általi felhasználásra szánnak, az indokolt esetektől eltekintve a műszaki leírást
úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe vegye a fogyatékossággal élő személyek számára való hozzáférhetőség
és a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás, illetve a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett,
a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény második cikke szerinti egyetemes tervezés elveinek
szempontjait.”
7. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 50. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2017. (V. 19.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet
hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”
8. §

(1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a)
19. § (1) bekezdésében,
b)
21. § (1) bekezdésében,
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(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

c)
21. § (2) bekezdésében és
d)
21. § (3) bekezdésében
az „alkalmassága” szövegrész helyébe az „alkalmasságának igazolása” szöveg, az „igazolható” szövegrész helyébe
az „előírható” szöveg lép.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában a „megnevezésével,
képzettségük” szövegrész helyébe a „megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük” szöveg lép.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében
a)
a „teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél” szövegrész helyébe a „teljesítés ideje (kezdő és befejező
időpontja), a szerződést kötő másik fél”,
b)
a „tárgya, mennyisége” szövegrész helyébe a „tárgya, valamint mennyisége”
szöveg lép.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében
a)
a „teljesítés idejét és helyét” szövegrész helyébe a „teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét”,
b)
a „tárgyát, mennyiségét” szövegrész helyébe a „tárgyát, valamint mennyiségét”
szöveg lép.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) és (3) bekezdésében a „21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt” szövegrész
helyébe a „21. § (2) bekezdésében foglalt” szöveg lép.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésében
a)
a „21. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak” szövegrész helyébe a „21. § (2) bekezdésében foglaltak”,
b)
a „21. § (1)–(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „21. § (2) bekezdése”
szöveg lép.

2. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosítása
9. §		
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet] 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kivitelezésre vagy kivitelezésre és az ahhoz kapcsolódó tervezésre együtt irányuló építési beruházás esetén
a legjobb ár-érték arány, valamint a minőségalapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében
az ajánlati ár az értékelés során legfeljebb 70%-os arányban vehető figyelembe, kivéve nukleáris létesítményekre
vonatkozó építési beruházások esetén, mely eljárások során ez az arány magasabb is lehet.”
10. §		
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően
az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes
tételeket véglegesíthetik.”
11. §		
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2017. (V. 19.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet
hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”
12. §		
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „a II. Fejezetben meghatározott előírásokat” szövegrész helyébe az „a II. Fejezetben
meghatározott előírásokat – az értékelés tekintetében a 24. § (3) bekezdésben foglalt eltéréssel –” szöveg,
b)
14. § (3) bekezdésében az „uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladja” szövegrész helyébe az „uniós
közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja” szöveg
lép.
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3. A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló eljárásra a Kbt. szabályait az e rendeletben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
14. §

(1) A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdésének alkalmazásakor legfeljebb azon mennyiség száz százalékának
megfelelő mértékű opcionális részt adhat meg, amelynek beszerzésére a szerződésben kötelezettséget vállal
(alapmennyiség).”
(2) A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Kivételesen indokolt esetben az ajánlatkérő a (2) bekezdésben foglalt mértéknél nagyobb arányú opcionális
részt is meghatározhat. Az indoklást az ajánlatkérő az eljárás előkészítése során köteles írásban dokumentálni.
(2b) Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése szerinti alkalmassági követelmények meghatározásakor a Kbt. 65. §
(5) bekezdésében foglaltak alkalmazása során akkor is csak legfeljebb az adott közbeszerzés alapmennyiségéhez
vagy – a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított – értékéhez képest harminc százalékos opcionális
részt tartalmazó mértéket vehet alapul, ha az opcionális rész mértékét ennél nagyobb arányban határozta meg.”

15. §		
A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A Kbt. 19. § (3) bekezdésére figyelemmel a becsült érték meghatározása során az azonos vagy hasonló
felhasználásra szánt áru megítélésének alapjául gyógyszerek esetében az ATC 5 szintű hétjegyű kódot (hatóanyag)
kell figyelembe venni. Nem minősül azonos vagy hasonló felhasználásra szánt árunak az ajánlatkérő az intézeti
gyógyszertár útján a fekvőbeteg ellátást végző intézmény gyógyszerellátására szánt, valamint az intézeti
gyógyszertár szakfeladatként közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egysége számára történő
gyógyszerbeszerzése.”
16. §		
A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2017. (V. 19.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet
hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”
17. §		
Hatályát veszti a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 11. §-a.

4. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba.
19. §		
Ez a rendelet
a)
a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
az 1. és 2. alcím tekintetében a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő
ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i
2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 116/2017. (V. 19.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„7. hazai társfinanszírozás: az uniós támogatás hazai kedvezményezettje, hazai TA kedvezményezettje, az információs
pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezettje, illetve az 1. § f ) pontja szerinti együttműködési programban
a külföldi irányító hatóság részére nyújtott vissza nem térítendő hazai támogatás,”
(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 16a. és 16b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„16a. kisprojekt: az 1. § d) pontja szerinti együttműködési programban megvalósuló Kisprojekt Alap keretében
finanszírozott projekt,
16b. Kisprojekt Alap: az 1. § d) pontja szerinti együttműködési programban megvalósuló támogatási struktúra,
amelyben a rendelkezésre álló forrás kisprojektek részére történő pályázati célú meghirdetését és a struktúra
működtetését a monitoring bizottság által kiválasztott menedzsment szervezetek kedvezményezettként végzik,”
(3) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 32a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„32a. támogatás kifizetési egység: a nemzeti hatóság által megbízott azon szervezet, amely a hazai társfinanszírozás
és a megelőlegezés hazai kedvezményezettek felé történő kifizetését, továbbá a visszakövetelésekkel kapcsolatos
feladatokat végzi,”

2. §

(1) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A hazai társfinanszírozás mértéke
a) központi és köztestületi költségvetési szerv, valamint közvetlen vagy közvetett módon kizárólagosan állami
tulajdonban lévő gazdasági társaság hazai kedvezményezett esetén a projektrész összes elszámolható költségeinek
legfeljebb 15%-a,
b) az a) pontban meghatározott körbe nem tartozó hazai kedvezményezett esetén a projektrész összes
elszámolható költségeinek legfeljebb 10%-a,
c) hazai TA kedvezményezett, információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett, és az 1. § f ) pontja
szerinti együttműködési program külföldi irányító hatósága esetén a TA költségvetésben szereplő, teljes időszakra
vonatkozó hazai támogatás összege
lehet.
(2a) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni az 1. § d) pontja szerinti együttműködési program Kisprojekt Alapjából
finanszírozott kisprojektek és az 1. § a) és d) pontja szerinti együttműködési programból finanszírozott kis- és
középvállalkozások részére nyújtott támogatási konstrukcióban részt vevő kedvezményezettekre.
(2b) Az 1. § d) pontja szerinti együttműködési program Kisprojekt Alapjából finanszírozott kisprojektek és az 1. §
a) és d) pontja szerinti együttműködési programból finanszírozott kis- és középvállalkozások részére nyújtott
támogatási konstrukcióban részt vevő kedvezményezettekre hazai társfinanszírozásra nem jogosultak.”
(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hazai társfinanszírozás összege euróban kerül meghatározásra. A hazai társfinanszírozás kifizetése euróban
történik a hazai kedvezményezett, a hazai TA kedvezményezett, az információs pont feladatot ellátó külföldi
TA kedvezményezett és az 1. § f ) pontja szerinti együttműködési program külföldi irányító hatóság euróban vezetett
számlájára.”
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(3) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hazai kedvezményezettel – ide nem értve a központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettet – kötendő hazai
társfinanszírozási támogatási szerződésben rendelkezni kell a hazai társfinanszírozás vonatkozásában az e rendeletben
meghatározott jogcímen visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékáról, amely a hazai kedvezményezett
választása szerint lehet)
„d) bankgarancia.”
3. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nemzeti hatóság gondoskodik
a) az 1. § c), e) és f ) pontja szerinti együttműködési program esetén a hazai társfinanszírozási támogatási szerződés
alapján a hazai társfinanszírozási támogatás kifizetéséről a hazai TA kedvezményezett részére, valamint – szükség
esetén – annak visszaköveteléséről,
b) az éves tagállami hozzájárulás összegének külföldi irányító hatóság részére történő kifizetéséről, illetve – szükség
esetén – a tagállami helytállás rendelkezésre bocsátásáról,
c) az 1. § f ) pontja szerinti együttműködési program esetén a külföldi irányító hatóság TA projektjéhez kapcsolódó
hazai társfinanszírozás kifizetéséről a program külföldi irányító hatósága részére.”
4. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A hazai társfinanszírozás)
„c) az 1. § f ) pontja szerinti együttműködési program irányító hatósága részére a vonatkozó monitoring bizottsági
döntés”
(alapján kerül kifizetésre.)
5. §

(1) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nemzeti hatóság gondoskodik a hazai TA kedvezményezett, az információs pont feladatot ellátó külföldi
TA kedvezményezett és az 1. § f ) pontja szerinti együttműködési program irányító hatóság által vissza nem fizetett
összeg behajtásáról.”
(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a hazai kedvezményezettet, a hazai TA kedvezményezettet, az információs pont feladatot ellátó külföldi
TA kedvezményezettet vagy az 1. § f ) pontja szerinti együttműködési program irányító hatóságát érintő
szabálytalanságból fakadó összeget az együttműködési program zárásáig nem lehet behajtani, akkor a behajtásra
tett kísérlet és intézkedés valamennyi dokumentációját a hazai kedvezményezett, a hazai TA kedvezményezett,
az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett, illetve az 1. § f ) pontja szerinti együttműködési
program irányító hatósága zárójelentésének jóváhagyásától számított tíz évig meg kell őrizni.”

6. §

(1) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A határon átnyúló együttműködési programok keretében uniós támogatásra jóváhagyott projektek hazai
kedvezményezettjei számára – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a nemzeti hatóság kérelemre
megelőlegezést biztosít.
(1a) Nem biztosítható az (1) bekezdés szerinti megelőlegezés az 1. § d) pontja szerinti együttműködési program
Kisprojekt Alapjából finanszírozott kisprojektek és az 1. § a) és d) pontja szerinti együttműködési programból
finanszírozott kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatási konstrukcióban részt vevő kis- és
középvállalkozás kedvezményezettek számára.”
(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megelőlegezés mértéke a hazai kedvezményezett projektrészére megítélt uniós támogatás összegének legfeljebb)
„a) 50%-a, de legfeljebb egymillió euró civil szervezet, egyházi jogi személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, hazai
székhelyű európai területi társulás, nonprofit gazdasági társaság – ide nem értve a b) pont szerinti gazdasági
társaságot – kedvezményezett esetén,”
(3) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az 1. § b) pontja szerinti együttműködési program esetén a megelőlegezés összege nem haladhatja meg
a projektrészre megítélt uniós támogatás összegének a 46. § (1) bekezdés szerinti uniós előleggel csökkentett
összegét.”
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(1) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A megelőlegezett összegek visszatérítése részletekben történik. A megelőlegezett összeg visszatérítése céljából
a 8. § (3) bekezdés
a) a) pontja szerinti megelőlegezés esetén legkésőbb a projektrészre eső uniós támogatás 50%-át meghaladó,
az uniós támogatás terhére teljesített minden egyes kifizetés összegét – beleértve a 46. § (1) bekezdés szerinti uniós
előleget is –,
b) b) pontja szerinti megelőlegezés esetén legkésőbb a projektrészre eső uniós támogatás terhére teljesített minden
egyes kifizetés összegét – ide nem értve 46. § (1) bekezdés szerinti uniós előleget –
annak a hazai kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírását követő harminc napon belül vissza kell utalni.”
(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A megelőlegezés visszafizetése forintban történik. A hazai kedvezményezett számláján jóváírt euró összeg
forintosítására a megelőlegezési szerződésben rögzített árfolyamon kerül sor.”

8. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § Az előirányzat-felhasználási keretszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költséget
a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott az A költségvetés közvetlen bevételei
és kiadásai fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím, Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport
terhére kell elszámolni.”
9. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált vagy fel
nem használt hazai társfinanszírozás visszakövetelése érdekében a hazai kedvezményezett részére visszafizetési
felszólítást küld meg.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezet eredményre, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet
az (1) bekezdés szerinti követelés behajtása érdekében érvényesíti a támogatási szerződésben meghatározott
biztosítékot.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti eljárás nem vezet eredményre, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet
az (1) bekezdés szerinti követelés behajtása érdekében kezdeményezi annak adók módjára történő behajtását.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti eljárás sem vezet eredményre, és a hazai kedvezményezett a csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adósnak minősül,
a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a kedvezményezettel szemben felszámolási eljárást kezdeményez.”
10. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett a pénzügyi korrekcióval érintett összeget nem
használhatja fel, azt az érintett projekt költségvetésében zárolni kell. A zárolt összegre vonatkozó további
költségelszámolás nem nyújtható be.”
11. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
1.
3. § (1) bekezdés 6. pontjában a „fél” szövegrész helyébe a „fél vagy hazai székhelyű európai területi társulás”
szöveg,
2.
3. § (1) bekezdés 10. pontjában a „partnerország felelős szervezete” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság”
szöveg,
3.
3. § (1) bekezdés 32. pontjában a „c), e) és f )” szövegrész helyébe a „c) és e)” szöveg,
4.
4. § (6) bekezdés c) pontjában a „kezesség,” szövegrész helyébe a „kezesség” szöveg,
5.
6. § (2) bekezdésében a „kedvezményezett esetén” szövegrész helyébe a „kedvezményezett és az 1. § f ) pontja
szerinti együttműködési program irányító hatósága esetén” szöveg,
6.
6. § (5) bekezdésében a „kedvezményezett esetén” szövegrész helyébe a „kedvezményezett és az 1. § f ) pontja
szerinti együttműködési program irányító hatósága esetén” szöveg,
7.
8. § (3) bekezdés b) pontjának nyitó szövegrészében a „központi, helyi” szövegrész helyébe a „központi, helyi
önkormányzati, nemzetiségi” szöveg,
8.
13. § (2) bekezdésében a „befejezése és a hazai kedvezményezett által benyújtott záró jelentés elfogadása
között” szövegrész helyébe a „megvalósításának ideje alatt” szöveg,
9.
13. § (3) bekezdésében a „legalább” szövegrész helyébe a „legalább további” szöveg,
10.
21. § (5) bekezdésében a „Szabálytalansági” szövegrész helyébe az „A szabálytalansági” szöveg,
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11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

25. § (3) bekezdésében a „meghozataláig,” szövegrész helyébe a „közléséig” szöveg,
27. § (1) bekezdésében a „lezárásáról” szövegrész helyébe a „lezárására” szöveg,
27. § (6) bekezdésében a „hazai kedvezményezettre” szövegrész helyébe a „hazai kedvezményezettre
vagy a hazai TA kedvezményezettre” szöveg, a „hazai kedvezményezettet” szövegrész helyébe a „hazai
kedvezményezettet, illetve a hazai TA kedvezményezettet” szöveg,
36. § (4) bekezdésében a „hitelesítés” szövegrészek helyébe a „kifizetés” szöveg,
36. § (5) bekezdésében az „a jogorvoslati egység a jogorvoslati eljárást a kérdés jogerős eldöntéséig vagy
elbírálásáig” szövegrész helyébe az „annak döntése közléséig a jogorvoslati egység a jogorvoslati eljárást”
szöveg,
38. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „hatóság – az” szövegrész helyébe a „hatóság a megállapított
szabálytalanságról – ha” szöveg, a „bekezdése és” szövegrész helyébe a „bekezdése alapján szükséges –”
szöveg, a „tartalommal – jelentést” szövegrész helyébe a „tartalommal jelentést” szöveg,
37. § (1) bekezdés b) pontjában a „kérelem kiegészítése” szövegrész helyébe az „eljárás” szöveg,
38. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „szabálytalanság megállapítását” szövegrész helyébe
a „szabálytalanságot megállapító döntés meghozatalát” szöveg,
38. § (2) bekezdésében az „a szabálytalanság-vizsgálati” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti”
szöveg

lép.
12. §		
Hatályát veszti a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 26. pontja.
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

7316

V.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 73. szám

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V. 19.) NGM rendelete
a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
2. §		
A 2018. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend
a következő:
a)
március 10., szombat		
munkanap
március 16., péntek		
pihenőnap
b)
április 21., szombat		
munkanap
április 30., hétfő			
pihenőnap
c)
október 13., szombat		
munkanap
október 22., hétfő			
pihenőnap
d)
november 10., szombat		
munkanap
november 2., péntek		
pihenőnap
e)
december 1., szombat		
munkanap
december 24., hétfő		
pihenőnap
f)
december 15., szombat		
munkanap
december 31., hétfő		
pihenőnap
3. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén hatályát veszti.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 10/2017. (V. 19.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet,
valamint a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló
47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 90. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 14. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
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1. A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet
módosítása
1. §		
A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a díj és az oklevél (a továbbiakban együtt: elismerés) adományozására javaslatot tevő személyre, valamint
b) a jelöltre és az elismerésben részesítettre.”
2. §		
Az R. 3. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A szakképzés és felnőttképzés területén legalább öt éve eredményes, példamutató tevékenységet végző,
a 2. § (2) bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet szakmai elismerése céljából Szakképzésért
és Felnőttképzésért Díj adományozható a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából. Az évente
adományozható elismerések száma: 10 db.
(1c) A szakképzés és felnőttképzés területén kimagasló, példamutató oktatói szakmai tevékenységet végző,
a 2. § (2) bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet szakmai elismerése céljából Weszely Ödön Díj
adományozható a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából. Az évente adományozható elismerések
száma: 40 db.”
3. §		
Az R. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó területen eredményes, példamutató tevékenységet végző, a 2. §
(2) bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet szakmai elismerése céljából Miniszteri Elismerő Oklevél
adományozható március 15-e és október 23-a alkalmából. Az évente adományozható elismerések száma: 120 db.
(3) Az építőipar területén, az építésgazdaság fejlődése érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenység
elismerése céljából Építők Elismerő Oklevél adományozható az Építők Napja (június első vasárnapja) alkalmából.
Az évente adományozható elismerések száma: 30 db.”
4. §		
Az R. 4. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Szakképzésért és Felnőttképzésért Díjjal oklevél és – a minisztérium költségvetéséből biztosított – jutalom
jár. A pénzjutalom összege a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 15-szöröse.
(5b) A Weszely Ödön Díjjal oklevél és – a minisztérium költségvetéséből biztosított – jutalom jár. A pénzjutalom
összege a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 10-szerese.”
5. §		
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az elismerés adományozására vonatkozó – a jelölt nevét, lakóhelyét (székhelyét, címét), az elismerés
odaítélését megalapozó eredményt és részletes szakmai indokolást tartalmazó – javaslatot az elismerés
adományozásának időpontja előtt legalább 45 nappal a miniszternek címezve – az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon – kell benyújtani a minisztériumhoz.
(2) A 3. §-ban meghatározott elismerések adományozására vonatkozó – a minisztérium személyügyekért felelős
szervezeti egysége által összeállított – javaslatokat a minisztérium közigazgatási államtitkára rangsorolja.
(3) A minisztérium közigazgatási államtitkára előterjesztésére a miniszter dönt az elismerés adományozásáról.”
6. §		
Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az elismerésre jelölt az adományozásról szóló kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését
megelőzően tett, személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza.”
7. §		
Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A posztumusz elismerés átvételére a minisztérium közigazgatási államtitkára előterjesztésében megjelölt
hozzátartozó jogosult.”
8. §		
Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Nem részesíthető elismerésben az a személy, aki
a) jogerős büntetőítélet vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
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b) ellen büntetőeljárás, fegyelmi eljárás vagy etikai eljárás van folyamatban,
c) etikai büntetésben részesült, az etikai büntetést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig.
(2) Méltatlanná válik az elismerésre az a személy, akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen
szabadságvesztésre ítélt, vagy akit a bíróság jogerős ítélettel a közügyek gyakorlásától vagy – ha az elismerést
foglalkozással összefüggő tevékenységért adományozta a miniszter – a foglalkozás gyakorlásától eltiltott.
A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.
(3) A miniszter az elismerésben részesített személyt az elismerésre méltatlanná nyilváníthatja, és azt visszavonhatja,
ha az érintett személlyel szemben – az elismeréssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – a bíróság
jogerős marasztaló ítéletet hozott.
(4) Az elismerés adományozásáról, visszavonásáról szóló egyedi határozatot a minisztérium honlapján is közzé
kell tenni. A határozat tartalmazza az elismerésben részesített nevét, természetes személy esetén munkahelyét
és beosztását, az elismerés megnevezését, az elismerés adományozásának indokát és időpontját, az elismerés
visszavonásának esetén annak tényét, indokát és időpontját.
(5) Az elismerés adományozásáról, visszavonásáról a minisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
az elismerésben részesített nevét, természetes személy esetén munkahelyét és beosztását, az adományozott
elismerés megnevezését, az átadás időpontját, valamint az esetleges visszavonás indokát és időpontját.”
9. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

10. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)

2. § (1) bekezdésében a „díjakat és szakmai elismeréseket” szövegrész helyébe az „elismeréseket” szöveg,
3. alcím címében az „A díj és az elismerések” szövegrész helyébe az „Az elismerés” szöveg,
8. §-ában az „A díjat és az elismeréseket” szövegrész helyébe az „Az elismeréseket” szöveg,
9. §-ában a „díj vagy elismerés” szövegrész helyébe az „elismerés” szöveg, a „díj elnyerését” szövegrész helyébe
az „elismerést” szöveg

lép.
11. §		
Hatályát veszti az R. 3. § (6) és (7) bekezdése.

2. A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló
47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosítása
12. §		
A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.)
NGM rendelet 7. § (3) bekezdésében a „2017. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. december 31-ig” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelethez
„1. melléklet az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelethez

Javaslat elismerés adományozására
(természetes személy esetén)
A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet
(a továbbiakban: R.) alapján a javasolt elismerés megnevezése:
Az elismerés adományozására javasolt neve: ...............................................................................................................................................
Születési helye: .........................................................................................................................................................................................................
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Születési ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Iskolai végzettsége: ................................................................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével): .................................................................................................................
Munkaköre vagy beosztása: ................................................................................................................................................................................
Kormánytisztviselő/köztisztviselő/állami tisztviselő esetén besorolása: ............................................................................................
Lakóhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma és e-mail-címe: ..........................................................................................................................................................
A jelölt korábban kapott kitüntetése, elismerése (állami kitüntetés és miniszteri elismerés): ....................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az elismerés átadásának javasolt időpontja/alkalma: ...............................................................................................................................
A javaslat indokolása (3–5 mondatban):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy az R. 4. § (6) bekezdése alapján a Miniszteri Elismerő Oklevélre a jelölt jutalmazásának
fedezetét a miniszter irányítása alá tartozó szerv kezdeményezése esetén a szerv költségvetése biztosítja.
Dátum:
					Javaslattevő aláírása: .....................................................
					Javaslattevő neve: ..........................................................
					Javaslattevő munkaköre: .............................................
					Javaslattevő munkahelye: ...........................................

Javaslat elismerés adományozására
(nem természetes személy esetén)
Az R. alapján a javasolt elismerés megnevezése:
Az elismerés adományozására javasolt neve: ...............................................................................................................................................
Vezető tisztségviselője/képviselője: .................................................................................................................................................................
Székhelye/címe:........................................................................................................................................................................................................
Értesítési címe: ..........................................................................................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma és e-mail-címe: ..........................................................................................................................................................
A jelölt korábban kapott elismerése (miniszteri elismerés): ....................................................................................................................
Az elismerés átadásának javasolt időpontja/alkalma: ...............................................................................................................................
A javaslat indokolása (3–5 mondatban):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy az R. 4. § (6) bekezdése alapján a Miniszteri Elismerő Oklevélre a jelölt jutalmazásának
fedezetét a miniszter irányítása alá tartozó szerv kezdeményezése esetén a szerv költségvetése biztosítja.
Dátum:
					Javaslattevő aláírása: .....................................................
					Javaslattevő neve: ..........................................................
					Javaslattevő munkaköre: .............................................
					Javaslattevő munkahelye: ...........................................”
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2. melléklet a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelethez
„2. melléklet az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelethez

Nyilatkozat
(természetes személy esetén)
Alulírott
1. hozzájárulok ahhoz, hogy a(z) ....................................................... miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban
a Nemzetgazdasági Minisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma,
anyja neve), lakcímadataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes
adataimat nyilvántartsa.
2. Kijelentem, hogy velem szemben a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013.
(I. 8.) NGM rendelet 11. §-ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
3. Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium
honlapján való közzétételéhez.
Dátum:
		
		

........................................................
elismerésre jelölt aláírása

Nyilatkozat
(nem természetes személy esetén)
Alulírott, mint a ..................................................... képviselője/vezető tisztségviselője,
1. hozzájárulok ahhoz, hogy a(z) ........................................................ miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban
a Nemzetgazdasági Minisztérium az általam képviselt .................................. (nem természetes személy) azonosító adatait
(név, székhely vagy bejegyzett cím, elérhetőségek, képviselő neve), valamint az adományozásra irányuló javaslat
megalapozásához szükséges adatokat nyilvántartsa.
2. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezettel szemben a nemzetgazdasági miniszter által adományozható
elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 11. §-ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
3. Elismerésben részesítés esetére hozzájárulok az általam képviselt szervezet nevének a Hivatalos Értesítőben,
valamint a minisztérium honlapján való közzétételéhez.
4. Képviseleti jogköröm alapja*:
Dátum:
		
		
		

..........................................................................................
elismerésre jelölt képviselőjének/vezető
tisztségviselőjének aláírása*

* Hivatalos/jogi képviselő, ügyvezető stb.”

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.

