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III. Kormányrendeletek

A Kormány 327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus
adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai
előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá
a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus
adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról,
a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek
kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet] 5. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform működtetője, valamint
a koordinációs szervezet
a) a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
b) a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
(2) A működtetői és koordinációs feladatokat az (1) bekezdésben kijelölt társaságok egymás között megosztva látják
el.
(3) Az (1) bekezdésben kijelölt társaságok a feladatok (2) bekezdés szerinti megosztását szerződésben határozzák
meg.”
2. §		
A 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus
adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról,
a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek
kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr.) beiktatott 5. § (3) bekezdése szerinti szerződést a Módr. hatálybalépésétől számított hatvan
napon belül kell megkötni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 328/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői
jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában,
a 6. § tekintetében az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIII. törvény 11. § d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 159. §
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az audit hatóság ellenőrzési tevékenysége során átutalás igénylési dokumentációban nem elszámolható
tételt talál, felkéri az irányító hatóságot, hogy kezdeményezze az átutalás igénylési dokumentáció korrekcióját.
Az irányító hatóság az audit hatóság megállapítására vonatkozóan gondoskodik az e rendelet szerinti
szabálytalansági eljárás lefolytatásáról. Az igazoló hatóság az érintett tételeket kiveszi az éves elszámolásból,
valamint az irányító hatóságtól kapott tájékoztatás alapján szükség szerint gondoskodik az átutalás igénylési
dokumentáció megfelelő korrekciójáról.”
2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 160. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Ha a szabálytalanság megállapítására a 159. § (5) bekezdése alapján került sor, a kedvezményezett
az észrevételeit jogorvoslati kérelmében fejtheti ki.”
3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/R. §-sal egészül ki:
„201/R. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016.
(V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 328/2017. (XI. 8.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 328/2017. (XI. 8.)
Korm. rendelet] megállapított 47. § (2) bekezdését és a 78. §-t a 328/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet hatálybalépését
megelőzően megkezdett és a 328/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.”
4. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
53. § (1b) bekezdésében a „lezárása” szövegrész helyébe a „felfüggesztése vagy lezárása” szöveg,
b)
78. § e) pontjában a „követelményeknek,” szövegrész helyébe a „követelményeknek, vagy” szöveg,
c)
164. § (3) bekezdés a) pontjában az „és” szövegrész helyébe az „és ezzel együttesen” szöveg
lép.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
310.6. pont g) alpontjában a „típusát” szövegrész helyébe a „típusát, az előleg mértékét és összegét” szöveg és
b)
340.9. pontjában a „minisztert” szövegrész helyébe a „minisztert és az audit hatóságot” szöveg
lép.
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5. pontjában a „kedvezményezet” szövegrész helyébe
a „kedvezményezett” szöveg lép.
(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III. 12.1.1.2. pontjában a „megvalósításában” szövegrész helyébe
az „a projekt szakmai megvalósításában” szöveg lép.

5. §

(1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
47. § (2) bekezdésében a „legfeljebb hét napos” szövegrész,
b)
57/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „a 70/A. § szerinti értékelés kivételével” szövegrész,
c)
70/A. § (1) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,
d)
70/B. § (2) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,
e)
78. § f ) pontja,
f)
159. § (6) bekezdése,
g)
159. § (8) bekezdése,
h)
168. § (1) bekezdés e) pontja,
i)
168. § (1) bekezdés f ) pontjában a „ha” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
134/B.1. pont záró szövegrészében a „ , szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának” szövegrész,
b)
218.1–218.3. pontja, valamint az azokat megelőző az „Az Európai Bizottság vagy az EUTAF által megállapított
szabálytalanságok” cím.
(3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet
a)
III. 12.2.1. pontjában az „(a 4. pontban foglaltakon kívül)” szövegrész és
b)
III. 17.1.1. pontjában a „III/4-es pontban meghatározottakon felül a” szövegrész.
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6. §		
Hatályát veszti az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában az „és (3)”
szövegrész.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó
beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §
(2) bekezdésében az „a szakaszolt” szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben meghatározott szakaszolt” szöveg lép.
2. §		
A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1.

A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt címe

Támogatást igénylő neve

2. KEHOP-5.2.4-15-2016-00003

Az ELTE épületeinek energetikai
korszerűsítése

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

3. KEHOP-5.2.4-15-2016-00001

A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest,
Zách utca 4. szám alatti objektumának
területén található 19 db épület energetikai
korszerűsítésére irányuló beruházás
megvalósítása

Terrorelhárítási Központ

4. KEHOP-5.2.4-15-2016-00002

Energetikai korszerűsítés az Országos
Onkológiai Intézetben

Országos Onkológiai Intézet
”

29512
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelete
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 6., 7. és 8. 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 rendelet alkalmazási köre
1. §		
E rendelet alkalmazási köre kiterjed a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és
prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Metár rendelet) szerinti
a)
kötelező átvételre jogosult, új erőműegységet létesítő villamosenergia-termelőkre;
b)
a prémium típusú támogatásra jogosult, 1 MW névleges villamos teljesítőképességnél kisebb új
erőműegységet létesítő villamosenergia-termelőkre;
c)
barna prémiumra jogosult, már működő villamosenergia-termelőkre.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a)
alternatív barna prémium: a fosszilis tüzelőanyag és biomassza vagy biogáz felhasználására egyaránt alkalmas
erőműegységek esetében alkalmazható, a Metár rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti barna prémium;
b)
független szaktanácsadó: felsőfokú műszaki vagy közgazdasági végzettséggel rendelkező szakértő, akinek
személyes vagy anyagi érdeke nem fűződik a kérelmezőhöz vagy a beruházáshoz;
c)
napkövetős technológia: a termelés optimalizálása érdekében a napelemeket a napsütési viszonyoknak
megfelelően folyamatosan és automatikusan mozgató rendszer.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:
VET) és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt meghatározások szerint kell alkalmazni.

3. Kötelező átvétel
3. §

(1) Az 1. melléklet tartalmazza technológiák szerinti bontásban a kötelező átvételre jogosult, kötelező átvételi
rendszerbe belépni szándékozó új építésű, használt berendezéseket nem tartalmazó erőműegységekre vonatkozó
a)
kötelező átvételi időtartamokat,
b)
a kötelező átvétel alá eső maximális mennyiségeket, valamint
c)
a kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidejét.
(2) Az 1. melléklet szerinti értékeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
összehasonlító elemzésen alapuló adatok figyelembevételével, az 5–7. alcím szerinti számítási módszertan alapján
állapítja meg.
(3) A kötelező átvétel 1. melléklet szerinti időtartama a figyelembe veendő egyéb támogatások támogatási
intenzitásának megfelelően csökken.

4. §

(1) Az 1. mellékletben fel nem sorolt esetekre a kötelező átvétel időtartamát és a kötelező átvétel alá eső mennyiséget
a Hivatal egyedi határozatban állapítja meg.
(2) A kötelező átvétel időtartamának (1) bekezdés szerinti meghatározásakor a Hivatal az 5–7. alcím szerinti számítási
módszertan alapján jár el.
(3) A kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső mennyiségnek az (1) bekezdés szerinti
megállapításakor a Hivatal a kérelmező független szaktanácsadó által ellenőrzött üzleti tervét veszi alapul, de azon
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indokoltsági vizsgálatot végez a felhasznált energiaforrás, a névleges teljesítőképesség, a technológiai sajátosságok,
az észszerű telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján megvalósított
és működtetett beruházások hazai és nemzetközi adatainak figyelembevételével. A kérelmező üzleti tervétől való
eltéréseket a Hivatal a határozatában indokolja.
(4) Az 1. mellékletben fel nem sorolt esetekre a kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz
kapcsolódó határideje a támogatási jogosultság megállapításától számított 5 év.

4. Zöld prémium típusú támogatás
5. §

(1) A 2. melléklet tartalmazza technológiák szerinti bontásban
a)
a támogatási időtartamot,
b)
a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyiségét, valamint
c)
a kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidejét
azon új építésű, használt berendezéseket nem tartalmazó erőműegységekre vonatkozóan, amelyek zöld prémium
típusú támogatásra jogosultak, de a jogosultság mértékét nem pályázati eljárással kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értékeket a Hivatal összehasonlító elemzésen alapuló adatok figyelembevételével,
az 5–7. alcím szerinti számítási módszertan alapján állapítja meg.
(3) A támogatás 2. melléklet szerinti időtartama a figyelembe veendő egyéb támogatások támogatási intenzitásának
megfelelően csökken.

6. §

(1) A 2. mellékletben fel nem sorolt esetekre a támogatás időtartamát és a támogatás alá eső mennyiséget a Hivatal
egyedi határozatban állapítja meg.
(2) A támogatás időtartamának (1) bekezdés szerinti meghatározásakor a Hivatal az 5–7. alcím szerinti számítási
módszertan alapján jár el.
(3) A támogatás időtartamának és a támogatás alá eső mennyiségnek az (1) bekezdés szerinti megállapításakor
a Hivatal a kérelmező független szaktanácsadó által ellenőrzött üzleti tervét veszi alapul, de azon indokoltsági
vizsgálatot végez a felhasznált energiaforrás, a névleges teljesítőképesség, a technológiai sajátosságok, az észszerű
telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján megvalósított és működtetett
beruházások hazai és nemzetközi adatainak figyelembevételével. A kérelmező üzleti tervétől való eltéréseket
a Hivatal a határozatában indokolja.
(4) A 2. mellékletben fel nem sorolt esetekre a kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz
kapcsolódó határideje a támogatási jogosultság megállapításától számított 5 év.

5. A zöld prémium és kötelező átvétel típusú támogatás megállapításának keretei
7. §

(1) Az 1. és 2. mellékletben szereplő értékeket a Hivatal – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – minden
naptári év november 1. napjáig felülvizsgálja, és ennek alapján meghirdeti a következő naptári évre érvényes
értékeket, amelyek azokra az új belépőkre vonatkoznak, akik
a)
hiánytalan támogatási kérelme a következő naptári év kezdetét követően érkezik be a Hivatalhoz vagy
b)
támogatási kérelme az energiapolitikáért felelős miniszter által rendeletben megállapított korlátok miatt
elutasításra került, de a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól
és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendeletnek
(a továbbiakban: NFM rendelet) megfelelően nyilatkozott arról, hogy kéri a támogatási jogosultság új
feltételek szerinti megállapítását.
(2) A napelemes erőművek vonatkozásában az 1. és 2. mellékletben szereplő értékeket a Hivatal félévente, minden év
május 1. és november 1. napjáig felülvizsgálja a következő félévre vonatkozóan, és az új értékek azon új belépőkre
érvényesek, akik
a)
hiánytalan támogatási kérelme a következő naptári félév kezdetét követően érkezik be a Hivatalhoz, vagy
b)
támogatási kérelme az energiapolitikáért felelős miniszter által rendeletben megállapított korlátok miatt
elutasításra került, de az NFM rendeletnek megfelelően nyilatkozott arról, hogy kéri a támogatási jogosultság
új feltételek melletti megállapítását.
(3) A támogatások mértékének megállapítása során figyelembe kell venni az észszerű telephelyválasztást, a legkisebb
költség elvét és az elérhető legjobb technológiákra vonatkozó hazai és nemzetközi adatokat.
(4) Ha a beruházás, illetve a kötelező átvételen vagy prémium típusú támogatáson kívüli egyéb támogatás több évre
elhúzódik, a támogatás arányának kiszámításakor ezek jelenértékét kell figyelembe venni.
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(5) A kötelező átvételen vagy prémium típusú támogatáson kívüli egyéb támogatás jelenértékének kiszámításakor
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti diszkont kamatlábat kell alkalmazni.
(6) Ha a támogatásra vonatkozó jogosultság megállapítását követően az adott villamosenergia-termelő által
igénybe vett egyéb támogatás megváltozik, a korábban megállapított jogosultság időtartamát a 3. mellékletben
meghatározott képlet szerint kell módosítani.
(7) A támogatás alá eső villamos energia teljes támogatási időszakra megállapított mennyisége a támogatás
időtartamával arányosan módosul a (6) bekezdés szerinti esetekben.
(8) A kötelező átvétel vagy a prémium típusú támogatás megállapításakor a Hivatal az energiapolitikáért felelős
miniszter által rendeletben megállapított korlátok között jár el.
(9) A Hivatal az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D. §-ának megfelelően adatot szolgáltat
a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi
támogatásokról.
(10) A (9) bekezdéshez kapcsolódóan a támogatástartalmat a 4. melléklet szerinti képletnek megfelelően kell
megállapítani.

6. A támogatás megállapításának általános szabályai
8. §

(1) A Hivatal a számításokban csak a tényleges pénzáramlással járó költségeket és bevételeket veszi figyelembe.
A Hivatal figyelembe veszi ugyanakkor az adott projekthez kapcsolódóan jelentkező költségmegtakarításokat is.
(2) Az időszaki beruházásokat az üzleti tervbe a felmerülésüknek megfelelően kell beírni folyó áron, azokat azonban
a Hivatal a számításban a várható élettartam alatt egyenletesen veszi figyelembe olyan módon, hogy összesített
jelenértékük ne változzon.
(3) A hőenergia értékesítés átlagárát a Hivatal – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a földgáz hazai nettó
végfogyasztói ára alapján veszi figyelembe, az EUROSTAT nagyobb ipari fogyasztókra (100 000–1 000 000 GJ/év
fogyasztási kategória) vonatkozó legfrissebb adatai alapján, a további évekre inflációval megegyező mértékű hőenergia
árnövekedést feltételezve.
(4) Ha
a)
az energiaforrás elérhetősége határozza meg a telepítés helyét és a közelben nincs megfelelő hőigény, vagy
b)
a villamosenergia-termelő a távhő árszabályozás hatálya alá esik, és a távhő árszabályozás módszertanát kell
alapul venni,
akkor a hőértékesítési árat a kérelmező által benyújtott üzleti terv alapján veszi figyelembe a Hivatal, de azon
indokoltsági vizsgálatot végez a felhasznált energiaforrás, a névleges teljesítőképesség, a technológiai sajátosságok,
az észszerű telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján megvalósított
és működtetett beruházások hazai és nemzetközi adatainak figyelembevételével. A kérelmező üzleti tervétől való
eltéréseket a Hivatal a határozatában indokolja.
(5) Az inflációt a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) aktuális előrejelzése szerint, az előrejelzés időtávját
követő évekre az MNB középtávú inflációs célja alapján kell számításba venni.
(6) A hitelezéssel kapcsolatos költségeket – beleértve a beruházás üzembe helyezése előtt felmerülő költségeket
is – a Hivatal a számításokban közvetlenül nem veszi figyelembe, csak a mindenkire egységesen alkalmazandó
diszkontrátán keresztül.

7. A kötelező átvétel és a zöld prémium megállapítása
9. §

(1) A kötelező átvétel és a zöld prémium támogatási időtartamának meghatározása az 5. mellékletben található képlet
alapján történik. Az adott beruházás akkor tekintendő megtérültnek, amikor az 5. melléklet szerint számított nettó
jelenérték (NPVn) pozitívvá válik. Az éven belüli értékek meghatározásához lineáris arányosítás alkalmazandó.
(2) A beruházások értékében nem vehetőek figyelembe az adott beruházásra aktivált finanszírozási költségek.
(3) A beruházások értékében a működés megkezdését követően – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – csak a működés
fenntartásához szükséges időszaki beruházások vehetők figyelembe.
(4) Az üzleti tervben időszaki beruházásként figyelembe vehetőek a tervezett élettartam végén szükséges bezárási és
rekultivációs költségek, csökkentve az eszközök és maradékanyagok értékesítéséből származó bevétellel.
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(5) A vizsgálat az adott erőműtípus összehasonlító elemzésen alapuló, tervezett élettartamának időtávján történik.
A figyelembe vett élettartam legfeljebb 25 év lehet.
(6) A figyelembe vett diszkontráta értéke 6,94%.
(7) Az egyéb bevételek között a Hivatal figyelembe veszi a származási garanciák révén elérhető árbevételt is.
10. §

(1) A beruházás adott évben számított maradványértéke a piaci villamosenergia-értékesítés feltételezése melletti,
a tervezett élettartamból még hátralévő évekre vonatkozó pénzáramok diszkontált értéke alapján határozandó
meg. Az n-edik évre vonatkozó maradványérték meghatározása a 6. mellékletben meghatározott képlet szerint
történik.
(2) A villamos energia piaci árait a hazai szervezett villamosenergia-piac fizikai futures jelentései alapján az alábbiak
figyelembevételével határozza meg a Hivatal:
a)
az elérhető legutóbbi háromhavi jelentés következő 3 naptári évre vonatkozó
aa)
napelemes villamosenergia-termelők esetén csúcsidőszaki („PEAK_avg”),
ab)
egyéb villamosenergia-termelők esetén zsinór („BASE_avg”)
havi átlagárainak egyszerű számtani átlaga (EUR/MWh);
b)
a további évekre ezen három év átlagos ára;
c)
0,9-es korrekciós szorzó minden évre;
d)
az elmúlt egyéves időszakra vonatkozóan az MNB által közzétett napi euró devizaárfolyamok egyszerű
számtani átlaga.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott paraméterek aktuális értékét a Hivatal havonta közzéteszi a honlapján. Az egyedi
vizsgálatoknál a kérelem beérkezésének napjáig a Hivatal által közzétett legfrissebb értékeket kell alkalmazni.

8. Barna Prémium
11. §

(1) A barna prémium egyes kategóriáira vonatkozó, tárgyévben érvényes – a VET és a végrehajtására kiadott
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével meghatározott – támogatott árakat és alternatív barna
prémiumokat a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A barna prémiummal támogatott villamosenergia-mennyiségre vonatkozó egyéb működési támogatás
igénybevétele esetén a 7. mellékletben szereplő támogatott árakat vagy prémiumokat az adott évben kapott egyéb
működési támogatás adott évi támogatott mennyiségre jutó fajlagos értékével csökkenteni kell.
(3) A 7. mellékletben nem szereplő esetekre a Hivatal egyedi határozatban állapítja meg a támogatott ár – alternatív
barna prémium esetén a barna prémium – mértékét a 8. § és 12. §, valamint a 8. és 9. melléklet szerinti számítási
módszertan alapján. Ennek során a Hivatal a kérelmező üzleti tervét veszi alapul, de azon indokoltsági vizsgálatot
végez a felhasznált energiaforrás, a névleges teljesítőképesség, a technológiai sajátosságok, az észszerű
telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján megvalósított és működtetett
beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak figyelembevételével. A kérelmező üzleti tervétől való eltéréseket
a Hivatal a határozatában indokolja.
(4) A Hivatal a (3) bekezdés szerinti egyedi megállapítást alkalmazza akkor is, ha a villamosenergia-termelő igazolni
tudja, hogy a 7. melléklet szerinti támogatott árak, illetve prémiumok az erőműegység működési költségeit nem
fedezik.
(5) A 7. mellékletben szereplő értékeket a Hivatal minden naptári év november 1. napjáig felülvizsgálja, és ennek
alapján meghirdeti a következő naptári évre érvényes értékeket.
(6) A 7. mellékletben nem szereplő, de barna prémiumra jogosult erőműegységek esetén a Hivatal minden naptári
év november 1. napjáig felülvizsgálja az adott erőműegységre vonatkozó barna prémium mértékét, és ezt
határozatban rögzíti.
(7) A barna prémium típusú támogatás megállapításakor a Hivatal az energiapolitikáért felelős miniszter által
rendeletben megállapított korlátok között jár el.

12. §

(1) A barna prémium esetében a támogatott árat a biomasszából vagy biogázból termelő erőműegység működési
költségei és a várható műszaki élettartam alatti folyamatos működés fenntartásához szükséges pótló beruházások
alapján kell kiszámítani.
(2) Alternatív barna prémium kérelmezése esetén – az (1) bekezdéstől eltérően – a prémium mértéke a fosszilis tüzelés
és a biomasszával vagy biogázzal történő tüzelés működési költségei közötti különbség alapján állapítandó meg.
Vegyes tüzelés esetén a növekményköltségek közötti különbség alapján is megállapítható az alternatív barna
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(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

prémium mértéke, ha a felhasználni tervezett megújuló energiaforrás tüzelőhő alapján számított éves aránya nem
haladja meg a 20%-ot.
Amennyiben az erőmű igazolható módon saját felhasználásra termelt villamos energiát a barna prémiumra való
jogosultságának első megállapítása előtt, úgy az alternatív barna prémium kiszámításánál erre irányuló kérelem
esetén figyelembe veendő a korábbi saját felhasználási célú villamos energia mennyiség közcélú hálózatba történő
betáplálása révén a rendszerhasználati és egyéb költségeken realizált megtakarítás elvesztése is.
A fosszilis tüzelés működési költségei között az erőműnél felmerülő járulékos költségek – így a széndioxid
kibocsátással kapcsolatos költségek – is figyelembe veendők.
A barna prémium esetén alkalmazandó támogatott ár kiszámítása a 8. mellékletben található képlet alapján
történik.
Alternatív barna prémium esetén – az (5) bekezdéstől eltérően – a prémium kiszámítása a 9. mellékletben található
képlet alapján történik.
Alternatív barna prémium kérelmezése esetén a beruházások között az első évben ezirányú kérelem esetén
figyelembe veendő a fosszilis tüzelőanyagot felhasználó erőműegységek esetében a biomassza vagy biogáz
tüzelésre való átállítás indokolt beruházási költsége is, ha a beruházás kivitelezése a kérelem benyújtását
megelőzően még nem kezdődött meg.
Az egyéb bevételek között a Hivatal figyelembe veszi a származási garanciák révén elérhető árbevételt is.

9. Demonstrációs projektté minősítés
13. §

(1) A demonstrációs projektté nyilvánítás kérelemre történik, a kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani.
(2) A kérelem a következőket tartalmazza:
a)
a kérelmező azonosítására alkalmas adatok, különösen a neve, a cégjegyzék vagy nyilvántartási száma,
a székhelye, az elérhetősége (levelezési címe, telefon-, telefaxszáma, e-mail-címe),
b)
megvalósítási terv, ennek részeként különösen:
ba)
a technológia megnevezése és leírása;
bb)
beépített teljesítőképesség;
bc)
tervezett beruházási költség és üzleti terv;
bd)
a projekt által az Európai Unióban elsőként bemutatott, a technika aktuális állását meghaladó újítás
bemutatása;
be)
a technológia reprodukálhatóságának bemutatása;
c)
a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének
pénzintézeti igazolása.
(3) A Hivatal a beérkezett kérelmet formailag és tartalmilag megvizsgálja, minek alapján a kérelmet elutasítja vagy
szakvélemény kikérése céljából továbbítja az Európai Bizottságnak a kérelmező egyidejű tájékoztatása mellett.
(4) A kérelem Európai Bizottságnak történő továbbítása esetén a Hivatal az eljárást az Európai Bizottság döntésének
kézhezvételéig felfüggeszti.
(5) A kérelem pozitív elbírálásának feltételei
a)
az Európai Bizottság arra vonatkozó szakvéleménye, hogy a beruházás demonstrációs projektnek minősülhet és
b)
a (2) bekezdés szerinti adatok és dokumentumok benyújtása.
(6) A kötelező átvételi jogosultság a demonstrációs projektté nyilvánítás és beruházási támogatás elnyerése után
igényelhető e rendeletben foglaltak szerint.

10. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 15. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

15. §

(1) Az 1. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
(2) A 2. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

16. §		
Hatályát veszti a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló
17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni kell.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

A kötelező átvételi jogosultságra vonatkozó támogatási értékek
A

B

C

D

Támogatás időtartama

Támogatás alá eső mennyiség

Kereskedelmi
üzembe helyezésre

1 kW
1.

Technológia

év

hónap

teljesítőképességhez

Alapul vett teljesítőképesség típusa

tartozó éves mennyiség

rendelkezésre álló
időtartam
(év)

(kWh)

2.

Biogáz (biogáz üzemmel)

25

0

6750

Névleges villamos teljesítőképesség

5

3.

Hulladéklerakóból származó gáz

6

0

7500

Névleges villamos teljesítőképesség

2

4.

Napelem (fix)

20

0

1100

Beépített napelemek össz-teljesítőképessége

2

5.

Napelem (napkövetős)

20

0

1500

Beépített napelemek össz-teljesítőképessége

2

6.

Szilárd biomassza

25

0

6900

Névleges villamos teljesítőképesség

5
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1. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez

A „D” oszlop szerinti időtartam a támogatási jogosultság megállapításának dátumától számítandó.

2. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez
A pályázati eljárás alá nem tartozó prémium típusú támogatásra vonatkozó támogatási értékek
A

B

C

D

Támogatás időtartama

Támogatás alá eső mennyiség

Kereskedelmi
üzembe helyezésre

1 kW
Technológia

1.

év

hónap

teljesítőképességhez

Alapul vett teljesítőképesség típusa

tartozó éves mennyiség

rendelkezésre álló
időtartam
(év)

(kWh)

2.

Biogáz (biogáz üzemmel)

25

0

6750

Névleges villamos teljesítőképesség

5

3.

Hulladéklerakóból származó gáz

5

0

7500

Névleges villamos teljesítőképesség

2

4.

Napelem (fix)

20

0

1100

Beépített napelemek össz-teljesítőképessége

2

5.

Napelem (napkövetős)

20

0

1500

Beépített napelemek össz-teljesítőképessége

2

6.

Szilárd biomassza

25

0

6900

Névleges villamos teljesítőképesség

5
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A „D” oszlop szerinti időtartam a támogatási jogosultság megállapításának dátumától számítandó.
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3. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez
A kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás időtartamának módosítása az igénybe vett egyéb
módosulása esetén
3. melléklet a …/2017. (...támogatás
...) MEKH rendelethez
A kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás időtartamának módosítása az
A egyéb
kötelező
átvételmódosulása
vagy prémium
igénybe vett
támogatás
esetén típusú támogatás módosított időtartamát az alábbi képlet segítségével kell

kiszámolni:

A kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás módosított időtartamát az alábbi képlet
segítségével kell kiszámolni:

𝐴𝐴2 =

1 − 𝑇𝑇2
∗ 𝐴𝐴1
1 − 𝑇𝑇1

Ahol
Ahol
A1: a támogatás időtartama a módosítás előtt;
A1: a támogatás
időtartama a módosítás előtt;
A2: a támogatás időtartama a módosítás
után;
T1: a támogatás intenzitása a módosítás előtt;
A
:
a
támogatás
időtartama a módosítás után;
2
T2: a támogatás intenzitása a módosítás
után.

T1: a támogatás intenzitása a módosítás előtt;
T2: a támogatás intenzitása a módosítás után.

4. melléklet a …/2017. (... ...) MEKH rendelethez
melléklet
a MEKH
…/2017.
(... ...) MEKH rendelethez
4. melléklet a4.
(XI. 8.)
rendelethez
A13/2017.
kiosztott
támogatási
jogosultság támogatástartalmának kiszámítása
A
kiosztott
jogosultság
támogatástartalmának
kiszámítása
1. A
kiosztotttámogatási
támogatási jogosultság
támogatástartalmát
az alábbi képlet
segítségével kell

A kiosztott támogatási jogosultság támogatástartalmának kiszámítása
kiszámolni:
1. A kiosztott támogatási jogosultság támogatástartalmát az alábbi képlet segítségével kell
1. kiszámolni:
A kiosztott támogatási jogosultság támogatástartalmát
az alábbi képlet segítségével kell kiszámolni:
1+i−1% t
TT = (P0 − Pm ) ∗ Q ∗ ∑Tt=0 ( 1+r ) , ahol
1+i−1% t

TT = (P0 − Pm ) ∗ Q ∗ ∑Tt=0 ( 1+r ) , ahol
TT: támogatástartalom;
P0: a támogatás odaítélésekor aktuális kötelező átvételi ár vagy támogatott ár (Ft/kWh);
TT:
támogatástartalom;
TT:
Pm:támogatástartalom;
a villamos energia 2. pont szerinti piaci ára (Ft/kWh);
:
a
támogatás odaítélésekoraktuális
aktuáliskötelező
kötelezőátvételi
átvételi
vagy
támogatott
(Ft/kWh);
P
0
PQ:
: aatámogatás
ár ár
vagy
támogatott
ár ár
(Ft/kWh);
támogatás odaítélésekor
alá eső villamos energia
éves mennyisége
(kWh);
P0m: a villamos energia 2. pont szerinti piaci ára (Ft/kWh);
PT:
: a támogatás
villamos energia
2. pont
szerinti piaci ára (Ft/kWh);
időtartama
(év)
m
Q:
a támogatás alá eső villamos energia éves mennyisége (kWh);
i: az
infláció a alá
Magyar
Nemzetienergia
Bank kérelem
beérkezésekor
Q:
a
támogatás
eső
villamos
éves mennyisége
(kWh);vett középtávú inflációs céljának
T: a támogatás időtartama (év)
középértéke
szerint;
T:
a
támogatás
időtartama
(év)
i: az infláció a Magyar Nemzeti Bank kérelem beérkezésekor vett középtávú inflációs céljának
r: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
középértéke
i: az infláció szerint;
a Magyar Nemzeti Bank kérelem beérkezésekor vett középtávú inflációs céljának középértéke szerint;
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. Korm. rendelet 2. § 3. pont szerinti diszkont
r: az
európai
uniós
versenyjogi
vettvett
állami
támogatásokkal
kapcsolatos
eljárásról
és és a regionális
r:
az
európai
uniós
versenyjogiértelemben
értelemben
állami
támogatásokkal
kapcsolatos
eljárásról
kamatláb aktuális
értéke.
10
atámogatási
regionális támogatási
térképről
szóló
37/2011.
Korm.
rendelet
2.
§
3.
pont
szerinti
diszkont
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 3. pont szerinti diszkont kamatláb aktuális értéke.
kamatláb aktuális értéke.
2. 1. pontban
Az 1. pontban
figyelembe
vett
piaci
árat az alábbiak
szerint
kell meghatározni:
2. Az
figyelembe
vett piaci
árat
az alábbiak
szerint kell
meghatározni:
2.
Az 1. pontban figyelembe vett piaci árat az alábbiak szerint kell meghatározni:
𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ 𝑋𝑋𝑋𝑋/1000, ahol
𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ 𝑋𝑋𝑋𝑋/1000, ahol

hazaiszervezett
szervezettvillamosenergia-piac
villamosenergia-piackérelem
kérelembeérkezésekor
beérkezésekorvagy
vagyaa pályázati
pályázati eljárás
eljárás kiírásakor elérhető
HUPX
PPHUPX
: a: ahazai
kiírásakor
elérhető
legutóbbi
három
havi
„physical
futures”
jelentése
szerinti,
következő
három
legutóbbi
három
havi „physical
futures” jelentésekérelem
szerinti, következő
három
naptári
évre vonatkozó
PHUPX: a hazai
szervezett
villamosenergia-piac
beérkezésekor
vagy
a pályázati
eljárás
naptári
évre vonatkozó
kiírásakor
elérhető villamosenergia-termelők
legutóbbi három havi „physical
jelentése
szerinti, következő három
aa)
napelemes
esetén futures”
csúcsidőszaki
(PEAK_avg),
aa)villamosenergia-termelők
napelemes villamosenergia-termelők
esetén csúcsidőszaki (PEAK_avg),
naptári
vonatkozó
bb) évre
egyéb
esetén zsinór (BASE_avg)
bb)
egyéb
villamosenergia-termelők
esetén
zsinór (BASE_avg)
havi átlagárainak
számtani
átlaga (EUR/MWh).
aa) egyszerű
napelemes
villamosenergia-termelők
esetén csúcsidőszaki (PEAK_avg),
havi átlagárainak egyszerű számtani átlaga (EUR/MWh).
bb)Nemzeti
egyéb
esetén
zsinór (BASE_avg)
XR: a Magyar
Bankvillamosenergia-termelők
kérelem beérkezését vagy
a pályázati
eljárás kiírását megelőző egyéves időszakra
havi
egyszerű
számtani
(EUR/MWh).
közzétett
napi euró
devizaárfolyamainak
egyszerű
számtani
átlaga. eljárás kiírását megelőző
XR: aátlagárainak
Magyar
Nemzeti
Bank
kérelemátlaga
beérkezését
vagy a pályázati
egy éves időszakra közzétett napi euró devizaárfolyamainak egyszerű számtani átlaga.
XR: a Magyar Nemzeti Bank kérelem beérkezését vagy a pályázati eljárás kiírását megelőző
egy éves időszakra közzétett napi euró devizaárfolyamainak egyszerű számtani átlaga.

11
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5. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez
5. melléklet a …/2017. (... ...) MEKH rendelethez

AAkötelező
átvétel
a zöld
prémium
támogatási
időtartamának
kötelező átvétel
és aés
zöld
prémium
támogatási
időtartamának
meghatározásameghatározása
A kötelező átvétel és a zöld prémium támogatási időtartamát az alábbi képlet segítségével kell
A kötelező átvétel és a zöld prémium támogatási időtartamát az alábbi képlet segítségével kell kiszámolni:
kiszámolni:

VBi  HBi  EBi  ETi  MK i  Bi  AFi
 MÉn
(1  r )i
i 0
n

NPVn  

,

ahol:

ahol:

NPVn: a beruházás nettó jelenértéke az n. évben;
NPVna: avillamos
beruházás
nettó
jelenértéke
n. évben;
VBi:
energia
értékesítéséből
elért az
árbevétel
(prémium típusú támogatás esetén a
prémiummal
együtt) az
i-edik évben;
VBi: a villamos
energia
értékesítéséből elért árbevétel (prémium típusú támogatás esetén a prémiummal együtt)
HBi: a hőenergia értékesítésből elért árbevétel az i-edik évben;
az i-edik
évben;
EBi:
a villamos
energia és a hőenergia értékesítés árbevételén felüli, a projekthez kapcsolódó
egyéb
vagy megtakarítások
az i-edik
(pl. keletkezett
melléktermékek
HBi: bevételek
a hőenergia
értékesítésből
elértévben
árbevétel
az i-edik
évben; értékesítése
vagy felhasználása, a megtermelt energia saját felhasználásával elért megtakarítás);
EBi: aa kötelező
villamos
energia
a hőenergia
értékesítés
árbevételén
felüli,aza i-edik
projekthez kapcsolódó egyéb bevételek vagy
ETi:
átvételen
vagyésprémium
típusú támogatáson
kívüli
egyéb támogatások
évben;
megtakarítások az i-edik évben (pl. keletkezett melléktermékek értékesítése vagy felhasználása, a megtermelt
MKi: működési költségek az i-edik évben (pl. energiahordozó költsége, személyi jellegű
energia saját
felhasználásával
megtakarítás);
ráfordítások,
biztosítás
díja, karbantartáselért
költsége);
Bi: beruházások az i-edik évben (az időszaki beruházások egyenletesen szétosztva);
ET
:
a
kötelező
átvételen
vagy
prémium
típusú támogatáson kívüli egyéb támogatások az i-edik évben;
i fizetendő adók az i-edik évben;
AFi:
MÉn:
piaci villamosenergia-értékesítés
melletti
jövőbeli
alapján, a 6. melléklet
szerint
MKi: működési
költségek az i-edik
évben
(pl. hozam
energiahordozó
költsége,
személyi jellegű ráfordítások, biztosítás díja,
számított maradványérték az n-edik évre;
karbantartás
költsége);
r: diszkontráta (a tőkeköltség hozamtényezője).

B : beruházások az i-edik évben (az időszaki beruházások egyenletesen szétosztva);
AFi: fizetendő adók az i-edik évben;
MÉn: piaci villamosenergia-értékesítés melletti jövőbeli hozam alapján, a 6. melléklet szerint számított
maradványérték az n-edik évre;
r: diszkontráta (a tőkeköltség hozamtényezője).
A „0.” év a beruházás megkezdésének éve.

Ai „0.” év a beruházás megkezdésének éve.

6. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez
6. melléklet a …/2017. (... ...) MEKH rendelethez

12

Az n-edik évre vonatkozó maradványérték meghatározása
Az n-edik évre vonatkozó maradványérték meghatározása

AzAz
n-edik
évreévre
vonatkozó
maradványértéket
az alábbi képletaz
segítségével
kell meghatározni:
n-edik
vonatkozó
maradványértéket
alábbi képlet
segítségével kell meghatározni:

MÉn 

max( 0; [VBi  HBi  EBi  ETi  MK i  Bi  AFi ])
, ahol
(1  r )i
i n1
ÉT



A
jelölések az 5. mellékletben alkalmazott jelölésekkel egyeznek meg, de értéküket a piaci
ahol
villamosenergia-értékesítést figyelembe véve kell meghatározni. Az „ÉT” az adott termelőegység
A
jelölések
az 5. mellékletben
alkalmazott
jelölésekkel egyeznek meg,
figyelembe
vett élettartamát
jelöli (de legfeljebb
25 év).

de értéküket a piaci villamosenergiaértékesítést figyelembe véve kell meghatározni. Az „ÉT” az adott termelőegység figyelembe vett élettartamát jelöli
(de legfeljebb 25 év).

7. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez
A barna prémium keretében adott támogatás mértéke
Biogázból (ide nem értve a hulladéklerakóból származó gázt és a szennyvízkezelő létesítményben előállított gázt)
előállított villamos energia támogatott ára: 27,61 Ft/kWh.
A fenti támogatási mérték nem vonatkozik az alternatív barna prémium esetére.
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8. melléklet
a 13/2017.
MEKH rendelethez
8. melléklet
a …/2017.
(...(XI.
...)8.)MEKH
rendelethez

A barnaAprémium
esetén alkalmazandó
támogatott
ár kiszámítása
barna prémium
esetén alkalmazandó
támogatott
ár kiszámítása
A barna prémium esetén alkalmazandó támogatott árat az alábbi képlet segítségével kell
meghatározni:
A barna prémium esetén alkalmazandó támogatott árat az alábbi képlet segítségével kell meghatározni:
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑃𝑃𝑖𝑖 ;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝐵𝐵𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖
)
𝑄𝑄𝑖𝑖

Ahol:
BPTi: A barna prémium támogatott ára az i-edik évben [Ft/kWh];
A barna prémium támogatott ára az i-edik évben[Ft/kWh];
BPTi:
BPmax: A barna prémiumra egyéb jogszabályban meghatározott legmagasabb érték;
egyéb jogszabályban
meghatározott
legmagasabb
érték; baseload futures ára, mely a hazai szervezett
BPmax: A barna
Pi: A prémiumra
hazai szervezett
villamosenergia-piac
i-edik
évre vonatkozó
„i-2”-ediki-edik
év szeptember
– „i-1”-edik
év augusztus
időszakára közzétett baseload futures havi
Pi: A hazaivillamosenergia-piac
szervezett villamosenergia-piac
évre vonatkozó
baseload futures
ára,
átlaga és „i-2”-edik
az ugyanezen
időszakra
közzétettévMNB HUF/EUR középárfolyamok számtani átlaga
mely a hazaiátlagárak
szervezettszámtani
villamosenergia-piac
év szeptember
– „i-1”-edik
augusztus időszakára
közzétett baseload
futures havi átlagárak számtani átlaga és az
alapján számítandó
ki;
ugyanezen időszakra
közzétett
MNB
HUF/EUR
számtani átlaga
alapján
Qi: A barna prémium keretében középárfolyamok
várhatóan értékesítésre
kerülő
éves villamosenergia-mennyiség az i-edik évben
számítandó ki;
[kWh].
jelölés
magyarázata
5. mellékletben
szereplő
egyezik meg.
Qi: A többi
A barna
prémium
keretében az
várhatóan
értékesítésre
kerülő magyarázatokkal
éves
Ahol:

villamosenergia-mennyiség az i-edik évben [kWh].

A többi jelölés magyarázata az 5. mellékletben szereplő magyarázatokkal egyezik meg.

9. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez

9. melléklet a …/2017. (... ...) MEKH rendelethez
Az alternatív barna prémium kiszámítása
Az alternatív barna prémium kiszámítása
Az alternatív
barna
prémiumot
képletsegítségével
segítségével
kiszámolni:
Az alternatív
barna
prémiumotaakövetkező
következő képlet
kellkell
kiszámolni:
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ;

𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑏𝑏 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑏𝑏 − 𝐵𝐵𝑖𝑖 −(𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖𝑏𝑏 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 )−(𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑏𝑏 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 )−(𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑏𝑏 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 )
)
𝑄𝑄𝑖𝑖

AAképletben
az„f”
„f” felső
felső index
indexaafosszilis,
fosszilis,aa„b”
„b”felső
felsőindex
indexa abiomassza
biomassza
tüzelésre
képletben az
tüzelésre
utal.utal.
A többi jelölés a 8. mellékletben alkalmazottal azonos.
A többi jelölés a 8. mellékletben alkalmazottal azonos.

15

16

A kötelező átvételi jogosultságra vonatkozó támogatási értékek
A

B

C

D

Támogatás időtartama

Támogatás alá eső mennyiség

Kereskedelmi
üzembe helyezésre

1 kW
1.

Technológia

év

hónap

teljesítőképességhez

Alapul vett teljesítőképesség típusa

tartozó éves mennyiség

rendelkezésre álló
időtartam
(év)

(kWh)

2.

Biogáz (biogáz üzemmel)

25

0

6750

Névleges villamos teljesítőképesség

5

3.

Hulladéklerakóból származó gáz

5

9

7500

Névleges villamos teljesítőképesség

2

4.

Napelem (fix)

17

4

1100

Beépített napelemek össz-teljesítőképessége

2

5.

Napelem (napkövetős)

17

4

1500

Beépített napelemek össz-teljesítőképessége

2

6.

Szilárd biomassza

25

0

6900

Névleges villamos teljesítőképesség

5
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10. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez

A „D” oszlop szerinti időtartam a támogatási jogosultság megállapításának dátumától számítandó.

11. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez
A pályázati eljárás alá nem tartozó prémium típusú támogatásra vonatkozó támogatási értékek
A

B

C

D

Támogatás időtartama

Támogatás alá eső mennyiség

Kereskedelmi
üzembe helyezésre

1 kW
Technológia

1.

év

hónap

teljesítőképességhez

Alapul vett teljesítőképesség típusa

tartozó éves mennyiség

rendelkezésre álló
időtartam
(év)

(kWh)

2.

Biogáz (biogáz üzemmel)

25

0

6750

Névleges villamos teljesítőképesség

5

3.

Hulladéklerakóból származó gáz

4

9

7500

Névleges villamos teljesítőképesség

2

4.

Napelem (fix)

17

11

1100

Beépített napelemek össz-teljesítőképessége

2

5.

Napelem (napkövetős)

17

11

1500

Beépített napelemek össz-teljesítőképessége

2

6.

Szilárd biomassza

25

0

6900

Névleges villamos teljesítőképesség

5

A „D” oszlop szerinti időtartam a támogatási jogosultság megállapításának dátumától számítandó
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 14/2017. (XI. 8.) 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. melléklet
B) táblázatának
a)
A:115 mezőjében az „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 átvételi jogosultságot megállapító határozat módosítása”
szövegrész helyébe az „A kötelező átvételre vagy prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultságot
megállapító határozat módosítása”,
b)
A:118 és A:119 mezőjében az „a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és
prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a megújuló
energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló
kormányrendelet”
szöveg lép.
2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 1. § a) pontja a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,
elnök
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V.

.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 43/2017. (XI. 8.) NFM rendelete
a megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó szabályok módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 23. és 24. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) 13. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és
működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló
55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet módosítása
1. §		
A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások
igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet 5. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5. § Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően meghirdetett pályázati kiírások és nem pályázati kiírás keretében
benyújtásra kerülő, új beruházásra irányuló támogatási kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.”

2. A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és
a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
módosítása
2. §

(1) A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú
támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet [a továbbiakban: 62/2016. (XII. 28.)
NFM rendelet] 1. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) Eredeti kezdeti beruházási költség: az erőműegység első – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Számt.) 52. § (2) bekezdése szerinti – üzembe helyezésének időpontjában vett, az Számt. 47–51. §-a
szerinti eredeti bekerülési érték Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindexek alkalmazásával
kiszámított jelenértéke,
d) Éves új támogatás: az adott évben vagy adott pályázaton odaítélt, adott kategória szerinti támogatási
jogosultságok támogatás odaítélésének évére vonatkozóan a 2. melléklet szerint kiszámított éves
támogatástartalmainak összege,”
(2) A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„g) Induló támogatott ár: a pályázati eljárás során a támogatás odaítélésekor érvényes támogatott ár, amely
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló
kormányrendelet (a továbbiakban: Metár kormányrendelet) 2. melléklete alapján a későbbiekben indexálásra kerül.”

3. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„i) Pályázó: a hirdetmény és a kiírási dokumentáció alapján támogatási jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság)
szerezni kívánó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkező, valamint külföldi telephelyű gazdálkodó szervezet, önkormányzat,”

29524

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 180. szám

4. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E rendelet alkalmazásában a szélerőműparkok, valamint a naperőműparkok bővítése esetén – a (3) bekezdéstől
eltérően – az adott szélerőműparkhoz vagy naperőműparkhoz tartozó tervezett új termelőberendezéseket kell egy
erőműegységnek tekinteni.”
5. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján olyan erőműegységekkel lehet pályázni működési támogatásra, amelyek a megújuló energiaforrásból
termelnek villamos energiát, és)
„b) olyan meglévő erőműegységek, amelyek jelentős – az eredeti kezdeti beruházási költség 50%-át meghaladó
költségű – felújításon vagy fejlesztésen esnek át a termelőképesség megőrzése vagy növelése érdekében.”
6. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal e rendelet szerinti eljárására – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a VET 168. § (2)–(3), (9)–(13) és
(17) bekezdését, valamint az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Ákr.) kell megfelelően alkalmazni.”
7. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Hivatal e rendelet szerinti eljárása során nem alkalmazható az Ákr. II. fejezetének 4–8., 11. és 16. címe, V.,
VI. és XI. fejezete, az eljárás felfüggesztésére, szünetelésére, a függő hatályú döntésre, az egyezségi kísérletre és
az egyezségre, a szakhatóságra, az igazolási kérelemre, az idézésre, az elővezetésre, a bizonyítékok ismertetésére
vonatkozó rendelkezései.”
8. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. §-a a következő (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) A külföldi telephelyen termelt villamos energia termelői jogosultak a pályázatok keretében kiosztott támogatás
elnyerésére legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott mértékig, amennyiben fizikai összeköttetés lehetséges.
(8) A (7) bekezdés szerinti megnyitás tárgyévre vonatkozó célértékét a Hivatal a 3. mellékletben foglaltak szerint
kiszámítja, és az eredményeket honlapján közzé teszi a tárgyévet megelőző év májusának 31. napjáig. A kiszámított
értékeket a Hivatal minden e rendelet szerinti pályázati kiírást megelőzően és minden e rendelet szerinti pályázat
eredményhirdetését követően aktualizálja és honlapján közzéteszi.
(9) A 3. mellékletben foglaltak szerint a 2026. évre számított megnyitási célérték kötelezően teljesítendő.”
9. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A pályázatokat technológiasemleges formában kell kiírni.
(2) A Hivatal a pályázatokat az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felkérésére írja ki.
A Hivatal megkeresésére a pályázatok kiírását megelőzően a miniszter meghatározza a pályázati kiírás fontosabb
elemeit, különös tekintettel az alábbiakra:
a) kiírandó mennyiség vagy kiosztható éves új támogatás;
b) a kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidők valamennyi pályázóra vonatkozóan;
c) a külföldi telephelyen termelt villamos energia termelői által elnyerhető támogatás legmagasabb mértéke.
(3) Az induló támogatott ár nem lehet magasabb a Metár kormányrendelet 1. melléklet 3. pontja szerinti árnak
a Metár kormányrendelet 2. melléklete szerint indexált aktuális értékénél.
(4) A (2) és (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően más korlátok nem érvényesíthetőek a pályázaton beszerzendő
mennyiségek, a kiosztható éves új támogatások, a benyújtott ajánlati árak vonatkozásában.
(5) A működési támogatásokra vonatkozó pályázati kiírás a megújuló energiaforrásból előállított, közcélú hálózatba
betáplált villamos energia kWh-ban meghatározott éves mennyiségét veszi alapul. Az adott évben kiosztható éves
új támogatási jogosultságokra vonatkozó korlátokat az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza.
(6) A pályázati eljárásban csak a pályázati kiírásban meghatározott korlátok eléréséig fogadhatók el az ajánlatok,
a pályázatokhoz megadott ajánlati árak sorrendjében. A legmagasabb ajánlati árnál magasabb ajánlatok nem
vehetőek figyelembe.
(7) A pályázó ajánlatában szereplő mennyiség részlegesen is elfogadható a pályázati kiírásban meghatározott
korlát mértékéig, ha a (6) bekezdés szerinti sorrend alapján ez lenne az első nem teljesíthető ajánlat, és a pályázó
a pályázat benyújtásakor nyilatkozott az esetleges részleges teljesítés elfogadásáról.
(8) A pályázati eljárás nyertesei az ajánlati árukkal azonos induló támogatott ár alapján jogosultak támogatásra.
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(9) Az ajánlati biztosítékot és a teljesítési biztosítékot azonos elv alapján, megkülönböztetéstől mentesen kell
megállapítani az egyes technológiákra és pályázókra.”
10. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell)
„a) a pályázati eljárás során kiosztható támogatási jogosultságokat, valamint a 4. § (2) és (3) bekezdése szerint
meghatározható korlátozó feltételek adott pályázatra vonatkozó értékeit,”
11. §

(1) A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozik, hogy nem állnak fenn vele szemben az alábbi kizáró okok)
„1. a hirdetmény közzétételének napján, illetve a benyújtási határidő napján a Hivatallal (külföldi pályázó esetén
a releváns szabályozó hatósággal) szemben lejárt határidejű eljárásidíj-fizetési vagy felügyeletidíj-fizetési
kötelezettség,”
(2) A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozik, hogy nem állnak fenn vele szemben az alábbi kizáró okok:)
„9. nem új beruházással létesítendő erőműegységből kívánja a támogatás alá eső villamos energiát megtermelni,
kivéve, ha ezen erőműegység továbbműködtetéséhez az eredeti kezdeti beruházási költség legalább 50%-át kitevő
jelentős felújítás vagy fejlesztés szükséges, vagy az eredeti kezdeti beruházási költség legalább 50%-át kitevő új
beruházás a teljesítőképesség növelésére irányul,”
(3) A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozik, hogy nem állnak fenn vele szemben az alábbi kizáró okok:)
„15. olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem
megismerhető,”

12. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (2) és (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a §
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A pályázónak meg kell felelnie a Metár kormányrendelet prémium típusú támogatás nyújtására vonatkozó
feltételeinek.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okokra vonatkozóan a pályázó a pályázati eljárás során
nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a nyilvántartott adatokat a nyilvántartó szervezetek a Hivatal részére átadják.
(4) A pályázatból kizárandó a pályázó, ha
a) az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott valamely kizáró okról nem nyilatkozik,
b) a pályázatában az előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a verseny tisztaságát veszélyeztetve
hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz,
c) a kiírási dokumentáció szerinti határidőben nem igazolta az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását.”
13. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a pályázó az elnyert támogatási jogosultság időtartama alatt nem felel meg a pályázati feltételeknek, akkor
a meg nem felelés időtartamára támogatási jogosultságát a Hivatal határozatban felfüggeszti. A feltételeknek való
meg nem felelés utólagos megállapítása esetén a pályázó a támogatási jogosultságát elveszíti azon időszakra,
amelyre a feltételek nem teljesülnek, és az általa ezen időszakra kapott támogatás jogosulatlannak minősül.”
14. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A pályázatokat a kiírási dokumentációban foglalt módon kell a Hivatalnál előterjeszteni.”
15. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás időtartama legfeljebb 20 év, pontos időtartamát a kiírási dokumentáció határozza meg, amely
érték egyéb állami támogatás esetén a Metár kormányrendelet szabályai szerint csökken. A támogatás időtartamát
a kiírásban szereplő minden kategóriára egységesen kell meghatározni.”
16. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha utólag megállapítást nyer, hogy a döntést valamely pályázó tisztességtelen módon befolyásolta, akkor
támogatási jogosultságát elveszíti, és az általa ezen időpontig kapott támogatás jogosulatlannak minősül, amelynek
megállapítására és visszafizetésére a Metár kormányrendelet 19. §-a irányadó.”
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17. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Hivatal – az Értékelő Bizottság a 12. § (5) bekezdésben meghatározott összefoglaló értékelését követő 5 munkanapon
belül – határozatban állapítja meg]
„b) eredményesség esetén a pályázati eljárás nyerteseit, valamint az érvénytelen pályázatok benyújtóit.”
18. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal határozatban megállapítja a nyertesekre vonatkozóan)
„c) a támogatás időtartamát a kiírási dokumentáció szerinti támogatási időtartam és a nyertes pályázó által igénybe
vett egyéb támogatások alapján,”
19. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a pályázó a támogatási jogosultság elnyerését követően a pályázati eljárás során figyelembe vettől eltérő
mértékű egyéb támogatásban részesül, úgy azt köteles 8 napon belül bejelenteni a Hivatalnak, és kérelmezni
a működési támogatás időtartamának Metár kormányrendelet szerinti módosítását. A kérelemhez csatolni kell
az elnyert egyéb állami támogatásra vonatkozó hiteles dokumentumokat.”
20. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyertes pályázatban szereplő támogatási jogosultság a Metár kormányrendelet szerinti indexáláson kívül
kizárólag a figyelembe vett egyéb állami támogatások megváltozása esetén módosítható. Az egyéb állami
támogatás változása esetén a támogatás időtartamát (és ezzel arányosan a támogatás alá eső mennyiséget) a Metár
kormányrendelet előírásai szerint kell módosítani.”
21. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A kötelező átvétel és zöld prémium címén kiosztható éves új támogatásra az 1. melléklet 1., 2. és 4. pontja
felső korlátokat határoz meg.
(2) Barna prémium címén a kiosztható éves támogatásra az 1. melléklet 3. pontja felső korlátot határoz meg.
(3) Az 1. melléklet 1., 2., valamint 4. pontjában meghatározott korlátok vonatkozásában, a tárgyévben maximálisan
kiosztható éves új támogatás összege megnövekszik az előző évben maximálisan kiosztható éves új támogatásból
ki nem osztott összeggel.
(4) A kötelező átvétel és a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium, valamint barna prémium típusú
támogatás esetében az 1. melléklet szerinti korlátok eléréséig a kérelmeket beérkezési sorrendben kell elbírálni.
A beérkezett kérelmekről a Hivatal legalább hetente aktualizált tájékoztatót tesz közzé a honlapján.
(5) A (4) bekezdés szerinti kérelem akkor minősül beérkezettnek, amennyiben az hiánytalanul kerül benyújtásra. Ha
a Hivatal a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, abban az esetben a kérelem akkor minősül beérkezettnek, ha a pályázó
a hiánypótlásban meghatározott kötelezettségének hiánytalanul eleget tett.
(6) Ha a kötelező átvételre vagy a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémiumra vagy barna prémiumra irányuló
kérelem az 1. mellékletben a beérkezés évére vonatkozó korlátba ütközik, akkor a Hivatal a kérelmet elutasítja.
(7) Kötelező átvételre vagy pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémiumra irányuló kérelem (6) bekezdés szerinti
elutasítása esetén a kérelmező a következő évre vonatkozó támogatási mértékeknek a megújuló energiaforrásból
termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló MEKH rendeletben történő kihirdetését
követő egy hónapon belül nyilatkozhat arról, hogy kéri beadványának az új feltételek melletti, 1. melléklet szerint
a következő évre meghatározott korlát terhére történő elbírálását. Ebben az esetben a (6) bekezdés szerint
elutasított kérelem beérkezésének dátumát kell alapul venni a kérelem elbírálásánál.
(8) Az 1 MW alatti névleges teljesítőképességű, már működő erőműegység kizárólag e rendelet szerinti pályázati
eljárás keretében kaphat működési támogatást, azzal, hogy az 1 MW alatti névleges teljesítőképességű, már
működő biomassza- vagy biogáz-erőműegység jogosult lehet barna prémiumra is.
(9) Vízerőmű esetében a kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatás akkor nyújtható, ha az erőműegység
már rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel.
(10) A barna prémiumra irányuló kérelem első alkalommal leghamarabb a jogosultság igényelt kezdete előtt egy
évvel nyújtható be.
(11) A barna prémiumra való 5 éves jogosultság további 5 évvel meghosszabbítható, a meghosszabbítás iránti igény
a jogosultság lejártát legfeljebb egy évvel megelőzően nyújtható be.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 180. szám

29527

(12) A barna prémiumra való jogosultságot elnyerő termelők kötelesek a jogosultság ideje alatt minden év
július 31-ig beérkezően megküldeni a Hivatal részére a tárgyévet követő 5 naptári évre szóló üzleti tervük aktualizált
változatát, amiben a tárgyévet megelőző 5 év tényadatait és a tárgyév várható adatait is feltüntetik.”
22. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
23. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
24. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
25. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
a)
7. § (1) bekezdés 5. pontjában a „jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat” szövegrész helyébe
a „végleges közigazgatási vagy jogerős bírósági határozat” szöveg;
b)
7. § (1) bekezdés 12. pontjában a „jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított” szövegrész helyébe
a „véglegesen megállapították, a véglegesen megállapított” szöveg;
c)
7. § (1) bekezdés 13. pontjában a „közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban”
szövegrészek helyébe a „véglegessé vált közigazgatási vagy jogerős bírósági határozatban” szöveg
lép.
26. §		
Hatályát veszti a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdés g) pontja.

3. A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása
27. §		
A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó
részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet [a továbbiakban: 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet] 1. §
(1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele;”
28. §		
A 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén KÁT termelőnként a Menetrend-csoport képviselő és
a Premizált termelő minden naptári hónap 7. munkanapjáig villamosenergia-termelési tervet ad a Befogadó részére
a következő 12 hónapra vonatkozóan havi – kötelező átvétel esetén ezen felül zónaidőnkénti – bontásban.
(2) Ha a KÁT termelő vagy a Menetrend-csoport képviselő vagy a Premizált termelő az (1) bekezdésben
meghatározott kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Befogadó a villamosenergia-termelési tervet a korábbi
időszakok statisztikai elemzésén alapuló adatokkal pótolja.
(3) A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén KÁT termelőnként a Menetrend-csoport képviselő köteles
a hónap minden napjára a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint a Befogadó részére napi
termelési menetrendet adni.
(4) A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén KÁT termelőnként a Menetrend-csoport képviselő jogosult
a napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából a kereskedelmi szabályzatban meghatározott
feltételek szerint napon belüli termelési menetrendet adni a Befogadó részére.”
29. §

(1) A 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen figyelembe
venni:)
„a) a KÁT termelőnek a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési adatok előzetes szolgáltatása
és a vonatkozó Korm. rendelet alapján kalkulált tárgyhavi tény termelése zónaidőnkénti bontásban és a vonatkozó
kormányrendeletben meghatározott, a KÁT termelőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak összegét;”
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(2) A 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen
figyelembe venni:
a) a KÁT termelőnek a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési adatok előzetes szolgáltatása
és a vonatkozó Korm. rendelet alapján kalkulált tárgyhavi tény termelése zónaidőnkénti bontásban és a vonatkozó
kormányrendeletben meghatározott, a KÁT termelőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak összegét;
b) a KÁT termelőtől tárgyhónapban befolyt pótdíjak, valamint a jogosulatlanul értékesített villamos energia után
tárgyhónapban fizetett visszatérítések összegét;
c) a KÁT mérlegkör kiegyenlítése során a KÁT mérlegkörre vonatkozó, a kereskedelmi szabályzatban meghatározott
előzetes elszámolási adatok alapján a tárgyhónapban igénybe vett szabályozási energia költségét;
d) a KÁT termelőre tárgyhónapra kirótt szabályozási pótdíj összegét;
e) a KÁT termelőnek tárgyhónapra megállapított szabályozási bónusz összegét;
f ) a KÁT mérlegkör folyamatos rövid távú likviditásához kapcsolódó pénzügyi ráfordítások és bevételek tárgyhavi
összegét, beleértve az igazolt banki költségeket és kamatokat is;
g) a KÁT mérlegkörfelelősi feladatok elvégzésének a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) által elismert indokolt, korábban még nem érvényesített működtetési költségeit;
h) a szervezett villamosenergia-piacon történő tárgyhavi ügyletkötésekből származó bevételek összegét a Befogadó
által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;
i) a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötésekkel összefüggő tárgyhavi technikai költségek összegét
a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;
j) a tárgyhónapot megelőző termelési időszak a) és c)–e) pont szerint meghatározott összegeinek még figyelembe
nem vett módosulásait;
k) a tárgyhónapot megelőző termelési időszakban a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény
értékesítési adatának módosulása miatti, a KÁT pénzeszköz korábban megfizetett összegének még figyelembe nem
vett módosulásai szerint befolyó többletbevételeket vagy visszatérítéseket.”
(3) A 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen figyelembe
venni:)
„b) a KÁT termelőtől a jogosulatlanul értékesített villamos energia után a tárgyhónapban fizetett visszatérítések
összegét;”
30. §		
A 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A KÁT hatálya alá tartozó villamos energiára vonatkozó szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötés
részletes szabályait a kereskedelmi szabályzat tartalmazza, azzal a kivétellel, hogy a Befogadó által a napon belüli
piacon alkalmazott kereskedési és limitár-meghatározási logikát a Hivatal külön hagyja jóvá, a piaci szereplők
részére nem tehető közzé. A kereskedési és limitár-meghatározási logika jóváhagyására a Hivatal a kereskedelmi
szabályzat jóváhagyására vonatkozó szabályokat alkalmazza.”

4. Záró rendelkezések
31. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 6–7. §, a 13–14. §, a 17. § és a 25. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
A 28. § 2018. június 30-án lép hatályba.
A 29. § (2) bekezdése 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 29. § (3) bekezdése 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 43/2017. (XI. 8.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez
1. Kötelező átvétel címén kiosztható új támogatási jogosultságok korlátai
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1

Maximálisan
2

kiosztható éves
új támogatás

2. Pályázati eljárás nélkül kiosztható, prémium típusú, új támogatási jogosultságok korlátai
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

1

Maximálisan
2

kiosztható éves
új támogatás

3. Barna prémium címén kiosztható éves új támogatási jogosultság korlátja
A
1

2

Maximálisan kiosztható

2

C

D

E

F

2018

2019

2020

2021

20 Mrd Ft

20 Mrd Ft

20 Mrd Ft

éves új támogatás

1

B
2017

(csökkentve

(csökkentve a 2017. és

a 2017. évben kiosztott

2018. évben kiosztott

jogosultságokhoz

jogosultságokhoz

tartozó éves új

tartozó éves új

támogatásokkal)

támogatásokkal)

20 Mrd Ft

20 Mrd Ft

(csökkentve

(csökkentve

a 2017–2019. évben

a 2017–2020. évben

kiosztott

kiosztott

jogosultságokhoz

jogosultságokhoz

tartozó éves új

tartozó éves új

támogatásokkal)

támogatásokkal)

G

H

I

J

K

2022

2023

2024

2025

2026

20 Mrd Ft

20 Mrd Ft

20 Mrd Ft

20 Mrd Ft

20 Mrd Ft

(csökkentve

(csökkentve

(csökkentve

(csökkentve

(csökkentve

a 2017–2021. évben kiosztott

a 2017–2022. évben kiosztott

a 2017–2023. évben kiosztott

a 2017–2024. évben kiosztott

a 2017–2025. évben kiosztott

jogosultságokhoz tartozó

jogosultságokhoz tartozó

jogosultságokhoz tartozó

jogosultságokhoz tartozó

jogosultságokhoz tartozó

éves új támogatásokkal)

éves új támogatásokkal)

éves új támogatásokkal)

éves új támogatásokkal)

éves új támogatásokkal)

A barna prémium mértékének Hivatal általi megállapítása során annak mértéke nem lehet magasabb, mint a Metár
kormányrendelet 1. melléklet 3. pont szerinti ár Metár kormányrendelet 2. melléklet szerinti aktuális indexált
értékének 50%-a.
4. Pályázati eljárásban kiosztható új támogatási jogosultságok korlátai
A
1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

Maximálisan
2

kiosztható éves
új támogatás

”
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2. melléklet a 43/2017. (XI. 8.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez
1. A kiosztott éves új támogatás mértékét az alábbi képlet segítségével kell kiszámolni:

	
  

ahol
TT:
P0:
Pm:
Q n:

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =



𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑄𝑄𝑄𝑄

éves új támogatás;
a támogatás odaítélésekor aktuális kötelező átvételi ár vagy támogatott ár (Ft/kWh);
a villamos energia 2. pont szerinti piaci ára (Ft/kWh);
a támogatás alá eső villamos energia éves mennyisége az adott beruházáshoz kapcsolódóan (kWh);

2. Az 1. pontban figyelembe vett piaci árat az alábbiak szerint kell meghatározni:

	
  

ahol
PFUT:

XR:

𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋
1000

a hazai szervezett villamosenergia-piac kérelem beérkezésekor vagy a pályázati eljárás kiírásakor elérhető
legutóbbi három havi „physical futures” jelentése szerinti, következő három naptári évre vonatkozó
a)
napelemes termelők esetén csúcsidőszaki (PEAK_avg),
b)
egyéb termelők esetén zsinór (BASE_avg) havi átlagárainak egyszerű számtani átlaga (EUR/MWh).
a Magyar Nemzeti Bank kérelem beérkezését vagy a pályázati eljárás kiírását megelőző egyéves időszakra
közzétett napi euró devizaárfolyamainak egyszerű számtani átlaga.”

3. melléklet a 43/2017. (XI. 8.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez
A külföldi telephelyen termelt villamos energia termelője által a pályázatokon elnyerhető éves új támogatás
mértékét az alábbiak szerint kell kiszámítani:

	
  

𝑀𝑀𝑀𝑀 =




[

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ]
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

ahol
RESE: Az egyes szomszédos országokban a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia részaránya
(EU vagy EGT tagállamok esetén az EUROSTAT által közzétett adat, míg nem EU vagy EGT tagállamok esetén
az IEA által közzétett adat).
BI:
Az egyes szomszédos országokból importált villamos energia EUROSTAT által közzétett mennyisége.
BVEF: A hazai bruttó végső villamosenergia-fogyasztás EUROSTAT által közzétett értéke.
KT:
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról
szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet és a Metár kormányrendelet alapján kötelező átvétel és zöld prémium
keretében múltbéli években kiosztott vagy a jövőben kiosztható éves új támogatás.
ET:
A külföldi telephelyen termelt villamos energia termelője számára adott évi pályázatokon már elérhetővé tett
éves új támogatás.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1813/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti programozási időszakot érintő állami projektértékelési feladatok finanszírozásához
szükséges további forrás biztosításáról
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az állami projektértékelési rendszer működtetéséhez
további kétmilliárd forintnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós
politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport javára
történő biztosításáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért a KÖFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség központi koordinációs feladatainak ellátásánál”
című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím,
7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport terhére történő növelésével,
az 1. melléklet szerint,
3. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C
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1. melléklet az 1813/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
D

1.
Projekt azonosító
2.

E

F

G

Eredeti

száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő
neve

Projekt uniós

Európai uniós

forrás terhére

forrás terhére el

elszámolható

nem számolható

közkiadása (Ft)

költség (Ft)

H

I

J

Változás

K

L

M

Változást követően

Projekt uniós

Európai

Projekt

forrás terhére

uniós forrás

Projekt

összköltsége

elszámolható

terhére el nem

összköltsége

(Ft)

közkiadása

számolható

(Ft)

(Ft)

költség (Ft)

Projekt uniós

Európai uniós

forrás terhére

forrás terhére el

Projekt

elszámolható

nem számolható

összköltsége (Ft)

közkiadása (Ft)

költség (Ft)

Projekt rövid
bemutatása

A projekt
megvalósítása
hozzájárul
A támogatáskezelés

a végrehajtási

menedzsment

intézményrendszer

feltételeinek
3.

KÖFOP-3.2.6-162016-00001

működési

biztosítása,
színvonalának
megőrzése
a Miniszterelnökség

feltételeinek
Miniszterelnökség

1 770 000 000

13 667 612 000

15 437 612 000

–

2 000 000 000

2 000 000 000

1 770 000 000

15 667 612 000

17 437 612 000

biztosításához
az operatív
programok átlátható,

központi koordinációs

szabályszerű,

feladatainak ellátásánál

eredményes
és hatékony
végrehajtása
érdekében.
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A Kormány 1814/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosító számú, „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével
az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt
ba)
a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint
bb)
1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat
terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. november 15.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:303 mezőjében a „4,04” szövegrész helyébe a „4,50” szöveg,
b)
E:303 mezőjében a „0,42” szövegrész helyébe a „0,45” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-2.2.215-2015-00042

B

Projekt megnevezése

Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 6.
(ÉMO 6)
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1. melléklet az 1814/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
C

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(nettó, Ft)

4 033 611 825

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt önerő

legfeljebb

összege

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

463 402 917

448 465 930

G

H

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

4 497 014 742

A projekt keretében
korszerűsítik Edelény
és Bogács községek
szennyvíztisztító telepét.
Továbbá a Prügy központú
szennyvízelvezetési
agglomerációban (Prügy és
Taktakenéz településeken)
csatornahálózat bővítését,
szállítóvezeték és új
szennyvíztisztító telep
létrehozását valósítják
meg, valamint kiépítik
a Galgaguta központú
szennyvízelvezetési
agglomeráció (Galgaguta,
Becske, Bercel, Legénd,
Nógrádkövesd, Nógrádsáp,
Szécsénke települések)
szennyvízelvezető és
-tisztító rendszereit új
szennyvíztisztító telep
létrehozásával.
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Prügy Községi Önkormányzat,
Taktakenéz Községi Önkormányzat,
Edelény Város Önkormányzata,
Bogács Község Önkormányzata,
Becske Község Önkormányzata,
Bercel Község Önkormányzata,
Galgaguta Község Önkormányzata,
Legénd Község Önkormányzata,
Nógrádkövesd Község
Önkormányzata, Nógrádsáp Község
Önkormányzata és Szécsénke Község
Önkormányzata az Európai Unió
vagy más nemzetközi szervezet felé
vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2007–2013 programozási
időszakban a Kormány által
a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014–2020 programozási
időszakban a szennyvízelvezetési és
-tisztítási, a hulladékgazdálkodási és
az ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósításáról szóló 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

D
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A Kormány 1815/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú, „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével
az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt
ba)
a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint
bb)
1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat
terhére történő finanszírozásával,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. november 30.
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 8.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:313 mezőjében a „8,87” szövegrész helyébe a „9,98” szöveg,
b)
E:313 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,31” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-2.2.2-152016-00081

B

Projekt megnevezése

Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési
és -kezelési
fejlesztés 7.
(ÉMO 7)
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1. melléklet az 1815/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
C

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(nettó, Ft)

8 833 027 351

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt önerő

legfeljebb

összege

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

1 139 212 821

1 306 425 282

G

H

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

A projekt keretében
korszerűsítik Kartal
és Verseg községek
szennyvíztisztító telepét,
továbbá fejlesztik Boldog
község és Heréd község
szennyvízelvezető és
-tisztító rendszereit,
Bátonyterenye város
szennyvízelvezető
rendszereit, Salgótarján
megyei jogú város
9 972 240 172 szennyvízelvezető
rendszereit, Fót város
szennyvízelvezető
rendszereit, Telki község
szennyvízelvezető és
-tisztító rendszereit,
Kerekharaszt község
szennyvízelvezető
rendszereit, valamint
kiépítik a Jobbágyi
központú agglomeráció
szennyvízelvezető és
-tisztító rendszereit.
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Kartal Nagyközség Önkormányzata,
Verseg Község Önkormányzata,
Boldog Község Önkormányzata,
Heréd Községi Önkormányzat,
Nagykökényes Községi
Önkormányzat, Bátonyterenye Város
Önkormányzata, Salgótarján Megyei
Jogú Város Önkormányzata, Fót
Város Önkormányzata, Telki Község
Önkormányzata, Kerekharaszt
Község Önkormányzata,
Jobbágyi Község Önkormányzata,
Szurdokpüspöki Község
Önkormányzata, Szarvasgede Község
Önkormányzata, Ecseg Község
Önkormányzata és Csécse Község
Önkormányzata az Európai Unió
vagy más nemzetközi szervezet felé
vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2007–2013 programozási
időszakban a Kormány által
a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014–2020 programozási
időszakban a szennyvízelvezetési és
-tisztítási, a hulladékgazdálkodási és
az ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósításáról szóló 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

D
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A Kormány 1816/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
egyes, a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című)
felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának
növelésével, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján
hozzájárul, hogy a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–6. §-ában
foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,
b)
egyetért a projektek a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 5. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:553 mezőjében a „0,35” szövegrész helyébe a „0,40” szöveg,
b)
D:555 mezőjében az „1,98” szövegrész helyébe a „2,02” szöveg,
c)
D:556 mezőjében az „1,29” szövegrész helyébe az „1,62” szöveg,
d)
D:557 mezőjében a „0,42” szövegrész helyébe a „0,56” szöveg,
e)
D:560 mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe a „0,77” szöveg,
f)
D:562 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,33” szöveg,
g)
D:564 mezőjében a „0,43” szövegrész helyébe a „0,50” szöveg,
h)
D:565 mezőjében a „0,42” szövegrész helyébe a „0,46” szöveg,
i)
D:567 mezőjében a „0,81” szövegrész helyébe az „1,08” szöveg,
j)
D:570 mezőjében a „0,45” szövegrész helyébe a „0,75” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

KEHOP-5.2.2-162016-00081

KEHOP-5.2.2-162016-00100

Projekt megnevezése

Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai
fejlesztése

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai
fejlesztése

C

Kedvezményezett neve

Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság
az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé
vállalt kötelezettséggel
összefüggő,
a 2014–2020 programozási
időszakban a Kormány
által a nemzeti fejlesztési
miniszter hatáskörébe
utalt energiahatékonyság
növelését célzó
beruházások
megvalósításáról szóló
435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban: 435/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet]
szerint

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

D
Eredeti támogatás
(bruttó, Ft)

350 000 000

1 980 000 000

E
Többlettámogatás
legfeljebb
(bruttó, Ft)

50 000 000

40 000 000

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, Ft)

400 000 000

A projekt keretében két helyszínen, két
épület energetikai felújítása valósul
meg (hőszigetelés, nyílászárócsere,
gépészet korszerűsítése). A projekt célja
az intézmények és ezzel hazánk összes
primerenergia-felhasználásának, valamint
az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése.

2 020 000 000

A projekt keretében hét épület
energetikai felújítása valósul meg
(hőszigetelés, nyílászárócsere, gépészet
korszerűsítése). A projekt célja
az intézmények és ezzel hazánk összes
primerenergia-felhasználásának, valamint
az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése.
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3.

Projekt azonosító száma

B

29538

1. melléklet az 1816/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz

5.

6.

7.

KEHOP-5.2.2-162016-00085

KEHOP-5.2.2-162016-00096

KEHOP-5.2.2-162016-00090

Budapesti
Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai
fejlesztése

Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai
fejlesztése

Heves Megyei
Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai
fejlesztése

KomáromEsztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai
fejlesztése

Budapesti
Rendőr-főkapitányság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

Heves Megyei
Rendőr-főkapitányság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

KomáromEsztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

1 290 000 000

420 000 000

530 000 000

300 000 000

330 000 000

140 000 000

240 000 000

30 000 000

1 620 000 000

560 000 000

A projekt keretében egy helyszínen,
egy épület energetikai felújítása valósul
meg (hőszigetelés, nyílászárócsere,
gépészet korszerűsítése). A projekt célja
az intézmények és ezzel hazánk összes
primerenergia-felhasználásának, valamint
az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése.

770 000 000

A projekt keretében két helyszínen, két
épület energetikai felújítása valósul
meg (hőszigetelés, nyílászárócsere,
gépészet korszerűsítése). A projekt célja
az intézmények és ezzel hazánk összes
primerenergia-felhasználásának, valamint
az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése.

330 000 000

A projekt keretében két épület
energetikai felújítása valósul meg
(hőszigetelés, nyílászárócsere, gépészet
korszerűsítése). A projekt célja
az intézmények és ezzel hazánk összes
primerenergia-felhasználásának, valamint
az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése.
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4.

KEHOP-5.2.2-162016-00101

A projekt keretében hét helyszínen,
hét épület energetikai felújítása valósul
meg (hőszigetelés, nyílászárócsere,
gépészet korszerűsítése). A projekt célja
az intézmények és ezzel hazánk összes
primerenergia-felhasználásának, valamint
az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése.
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9.

10.

KEHOP-5.2.2-162016-00092

KEHOP-5.2.2-162016-00082

Somogy Megyei
Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai
fejlesztése

Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai
fejlesztése

Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai
fejlesztése

Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

Somogy Megyei
Rendőr-főkapitányság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

430 000 000

420 000 000

810 000 000

450 000 000

70 000 000

40 000 000

270 000 000

300 000 000

500 000 000

460 000 000

A projekt keretében egy épület
energetikai felújítása valósul meg
(hőszigetelés, nyílászárócsere, gépészet
korszerűsítése). A projekt célja
az intézmények és ezzel hazánk összes
primerenergia-felhasználásának, valamint
az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése.

1 080 000 000

A projekt keretében három
helyszínen, három épület energetikai
felújítása valósul meg (hőszigetelés,
nyílászárócsere, gépészet korszerűsítése).
A projekt célja az intézmények és
ezzel hazánk összes primerenergiafelhasználásának, valamint az ezzel
összefüggő üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése.

750 000 000

A projekt keretében két helyszínen, két
épület energetikai felújítása valósul
meg (hőszigetelés, nyílászárócsere,
gépészet korszerűsítése). A projekt célja
az intézmények és ezzel hazánk összes
primerenergia-felhasználásának, valamint
az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése.
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11.

KEHOP-5.2.2-162016-00073

Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai
fejlesztése
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8.

KEHOP-5.2.2-162016-00091

A projekt keretében két helyszínen, két
épület energetikai felújítása valósul
meg (hőszigetelés, nyílászárócsere,
gépészet korszerűsítése). A projekt célja
az intézmények és ezzel hazánk összes
primerenergia-felhasználásának, valamint
az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése.
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A Kormány 1817/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú („Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy
Megyei Kormányhivatalnál” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú, „Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy
Megyei Kormányhivatalnál” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, és az európai
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése
és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek
alkalmazásra,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 5. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:478 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe
a „2,70” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító száma

KEHOP-5.2.2-162016-00104

B
Projekt megnevezése

Kiemelt épületenergetikai
fejlesztések a Somogy Megyei
Kormányhivatalnál
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1. melléklet az 1817/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
C
Kedvezményezett neve

Somogy Megyei
Kormányhivatal

D
Eredeti támogatás
(bruttó, Ft)

1 200 000 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

1 500 000 000

2 700 000 000

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt keretében
18 helyszínen, 18 épület
energetikai felújítása
valósul meg (hőszigetelés,
nyílászárócsere, gépészet
korszerűsítése).
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A Kormány 1818/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:641 mezőjében a „Semmelweis Egyetem” szövegrész
helyébe a „Semmelweis Egyetem a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint” szöveg lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások
hatékonyabb ellátását célzó projektek szakmai kereteinek meghatározásáról, valamint
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó egységes közlekedési informatikai
hátérrendszer, a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer létrehozásával,
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a KTI Közlekedéstudományi
Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság és a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ba)
az IKOP-3.1.0-15-2017-00012 azonosító számú, „személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb
ellátását célzó integrált utastájékoztatási, jegyértékesítési, és irányítási informatikai rendszerek
fejlesztése” című, valamint
bb)
az IKOP-3.2.0-15-2017-00023 azonosító számú, „személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb
ellátását célzó integrált utastájékoztatási, jegyértékesítési, és irányítási informatikai rendszerek
fejlesztése” című
projektjavaslatokat visszavonják,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
c)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1. melléklet által
módosított 2. mellékletének megfelelő műszaki-szakmai tartalommal készítsenek elő projektjavaslatokat,
és azokat az IKOP-3.1.0-15 azonosító számú, „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című felhívásra, valamint az IKOP-3.2.0-15 azonosító
számú, „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett
régiókban” című felhívásra (a továbbiakban: IKOP-3.2.0-15 azonosító számú felhívás) nyújtsák be,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
d)
jóváhagyja az IKOP-3.2.0-15 azonosító számú felhívásra benyújtandó projekt (a továbbiakban: Projekt)
támogatási kérelmének befogadása és támogathatóvá minősítése esetén legfeljebb 10 milliárd forint
összegű kötelezettség vállalását a Projekt 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozatban meghatározott indikatív
támogatási keretének maximumáig,
e)
az IKOP-3.2.0-15 azonosító számú felhívás vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a Projekt
kötelezettségvállalása az IKOP-3.2. beruházási prioritás keretének 110%-át meghaladó összeg erejéig
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2.
3.

4.
5.

a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) előirányzata terhére történjen,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a Projekt támogathatóvá minősítését követően azonnal
f)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány részére az IKOP-3.2. beruházási
prioritás vonatkozásában a kötelezettségvállalások felülvizsgálatáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. január 31.
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„f ) egyetért azzal, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.2. beruházási prioritásának
e programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 118,4%-áig legyen kötelezettség vállalható,”
Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „119,53” szövegrész
helyébe a „141,483” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
1. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:76 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(76.)

(A)

(B)

(C)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

(IKOP-3.1.0-15)

(A személyszállítási közszolgáltatások
hatékonyabb ellátását célzó integrált
utastájékoztatási, jegyértékesítési és
forgalomirányítási rendszerek fejlesztése)

KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető) és a Nemzeti
Mobilfizetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság konzorciuma

2. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:76 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(76.)

(A)

(B)

(E)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(IKOP-3.1.0-15)

(A személyszállítási közszolgáltatások
hatékonyabb ellátását célzó integrált
utastájékoztatási, jegyértékesítési és
forgalomirányítási rendszerek fejlesztése)

A projekttel szembeni szakmai
elvárás a személyszállítási
közszolgáltatás lebonyolításához,
minőségellenőrzéséhez és
optimalizálásához szükséges eszközök
beszerzése és rendszerek kifejlesztése,
úgymint központi rendszerek
(jegyértékesítés, utazástervezés,
utastájékoztatás, forgalomirányítás,
menetrendtervezés, szolgáltatásmonitorozás), járműfedélzeti eszközök
[járműkészülék (on board unit,
OBU), validátor, ellenőri készülék] és
megállóhelyi vagy állomási eszközök
(jegykiadó automata).
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3. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:86 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(86.)

(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(IKOP-3.2.0-15)

(A személyszállítási közszolgáltatások
hatékonyabb ellátását célzó integrált
utastájékoztatási, jegyértékesítési és
forgalomirányítási rendszerek fejlesztése)

(C)
(Támogatást igénylő neve)

KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető) és a Nemzeti
Mobilfizetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság konzorciuma

4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:86 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(86.)

(A)

(B)

(E)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(A személyszállítási közszolgáltatások
hatékonyabb ellátását célzó integrált
utastájékoztatási, jegyértékesítési és
forgalomirányítási rendszerek fejlesztése)

A projekttel szembeni szakmai
elvárás a személyszállítási
közszolgáltatás lebonyolításához,
minőségellenőrzéséhez és
optimalizálásához szükséges
eszközök beszerzése és rendszerek
kifejlesztése, úgymint központi
rendszerek (jegyértékesítés,
utazástervezés, utastájékoztatás,
forgalomirányítás, menetrendtervezés,
szolgáltatásmonitorozás), járműfedélzeti
eszközök [járműkészülék (on board
unit, OBU), validátor, ellenőri készülék]
és megállóhelyi vagy állomási eszközök
(jegykiadó automata).

(IKOP-3.2.0-15)

A Kormány 1820/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2017. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

29546

1. melléklet az 1820/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz

1.

ÁCS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

2.

BOKOD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

3.

FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

4.

HÉVÍZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

5.

PANNONHALMA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

6.

SÁROSPATAK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

működés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

7.

SZARVAS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

Értéke (Ft)

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

Jóváhagyott ügylet adatai

Fejlesztési célhoz
az ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság
nagysága szerint (Ft)

2017.

11

82 793 000

1

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

6

4 200 000

1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

3

2 000 000

1

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

10

1 243 160 000

-

-

-

1

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

665 000 000

665 000 000

Igen

2

7.9. Települési turisztikai fejlesztés

150 000 000

150 000 000

Igen

3

1.6. Egyéb környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elhárításához
kapcsolódó beruházások

110 160 000

110 160 000

Igen

4

7.3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések

72 000 000

72 000 000

Igen

2018.

2020-tól
összesen

2019.

82 793 000

82 793 000

Igen

82 793 000

0

0

0

4 200 000

4 200 000

Igen

4 200 000

0

0

0

2 000 000

Igen

2 000 000

-

-

2 000 000

0

0

0

1 243 160 000

0

0

0

5

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

246 000 000

246 000 000

Igen

10

65 000 000

1

7.9. Települési turisztikai fejlesztés

65 000 000

65 000 000

Igen

65 000 000

0

0

0

4

80 000 000

-

-

-

Igen

80 000 000

0

0

0

11

132 496 015

-

-

-

-

7.1.

1

3.5. Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

7.2.

2

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

10 223 500

6 667 500

Részben

6 667 500

7.3.

3

4.1. Kulturális célú beruházások

26 289 000

18 923 000

Részben

18 923 000

7.4.

4

7.9. Települési turisztikai fejlesztés

8 927 600

0

Nem

0

7.5.

5

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

600 000

0

Nem

0

7.6.

6

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

7 112 000

0

Nem

0

7.7.

7

1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások

9 505 950

0

Nem

0

7.8.

8

7.3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések

16 865 600

0

Nem

0

1 561 250

0

Nem

0

885 825

0

Nem

0

6 756 400

2 540 000

Részben

2 540 000

5 270 500

1 524 000

Részben

1 524 000

3 412 100

580 000

Részben

580 000

9

7.10.

10

7.3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések

7.11.

11

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

7.12.

12

7.13.

13

7.14.

14

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások
3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását, fejlesztését,
felújítását szolgáló beruházások, valamint , a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése
5.3. Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő intézetek,
szűrőállomások, gondozók fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

7.15.

15

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

7.16.

16

7.17.
7.18.

0

Nem

-

-

-

-

0

6 527 800

3 162 300

Részben

3 162 300

11 540 490

8 115 300

Részben

8 115 300

7.7. Város- és település-rehabilitáció

1 397 000

0

Nem

0

17

7.7. Város- és település-rehabilitáció

2 921 000

0

Nem

0

18

4.1. Kulturális célú beruházások

9 525 000

0

Nem

0
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7.9.

7.3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések

3 175 000
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