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III. Kormányrendeletek

A Kormány 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályi rendelkezéseket 
az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) E  rendelet hatálya nem terjed ki azokra a  közbeszerzésieljárás-köteles vagy a  védelmi és biztonsági célú 
beszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházásokra, amelyek becsült értéke eléri vagy 
meghaladja a 700 000 000 forintot.

2. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.)  
Korm. rendelet] hatálybalépésének időpontjától kezdődően az építtető a választásától függően
a) jogszerűen alkalmazhatja – függetlenül az alkalmazhatóságukra megállapított rendelkezésektől –

aa) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
ab) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,
ac) a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény, illetve
ad) az aa)–ac) alpont szerinti törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabály

 bármely építmény tekintetében a  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését követően hatályba 
lépett vagy lépő, új kötelezettséget megállapító vagy meglévő kötelezettséget szigorító rendelkezését 
(a továbbiakban együtt: új előírás), vagy

b) – az  új előírás helyett – jogszerűen alkalmazhatja az  a)  pont aa)–ad)  alpontja szerinti jogszabályoknak 
a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezését.

 (2) Az (1) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követően meginduló közigazgatási hatósági eljárásban, az e rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásban, valamint a megkezdett építőipari kivitelezési 
tevékenységgel összefüggésben alkalmazható.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 114/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 
szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 19.  § (4)  bekezdés i)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A határozat rendelkező része az  Ákr. 81.  § (1)  bekezdésében foglaltakon kívül, az  engedély tárgyától függően 
tartalmazza:]
„i) a  2015. december 31-ét követően benyújtott, az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 
miniszteri rendelet hatálya alá eső új és nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületre vonatkozó 
kérelem esetén azt a  feltételt, hogy 2022. június 30-ig az  épületnek rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmas állapotban kell lennie, valamint az  építésügyi hatóság használatbavételi engedélyével vagy tudomásul 
vételével kell rendelkeznie.”

 (2) Az R. 77/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77/E.  § (1) Az  e  rendelet szerinti ügyekben a  közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos 
előírásokat 2022. június 30-tól kell alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti időpontig a  2020. december 31. napján hatályos épületenergetikai előírásokat kell 
alkalmazni, azzal, hogy az építtető – az (1) bekezdéstől eltérően – választhatja a közel nulla vagy annál kedvezőbb 
energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását.”

2. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a  következő 7/D.  §-sal 
egészül ki:
„7/D.  § (1) Az  e  rendelet szerinti ügyekben a  közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos 
előírásokat 2022. június 30-tól kell alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti időpontig a  2020. december 31. napján hatályos épületenergetikai előírásokat kell 
alkalmazni, azzal, hogy az építtető – az (1) bekezdéstől eltérően – választhatja a közel nulla vagy annál kedvezőbb 
energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	39.	szám 1577

A Kormány 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

A Kormány a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás felügyeletéről szóló 
2020.  évi CXXXV. törvény 12.  § d)  pontjában, valamint az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 
15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
ÁltAlÁnOs rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A  rendelet hatálya – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által 
lefolytatott hatósági ellenőrzésre, valamint a  hatósági ellenőrzés alapján indított közigazgatási hatósági eljárásra 
terjed ki.

 (2) A rendelet hatálya – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem terjed ki a különös hatáskörű foglalkoztatás-
felügyeleti hatóságokra.

 (3) A rendelet hatálya a 16. A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételei alcím tekintetében
a) az adóhatóságra,
b) az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóságra,
c) az idegenrendészeti hatóságra,
d) a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóságokra
is kiterjed.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) fiatal foglalkoztatott: az a foglalkoztatott, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be;
b) foglalkoztatási helyszín: minden olyan helyszín, ahol a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó 

munkavégzés folyik;
c) hatósági ellenőrzés megkezdésének időpontja: az az időpont, amikor

ca) a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság vagy – ha a hatósági ellenőrzés a munkavédelmi hatóság jelzése 
alapján indul – a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatónál a helyszíni ellenőrzést első alkalommal 
megkezdte, ennek hiányában

cb) az ellenőrzésre okot adó körülmény a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tudomására jut;
d) minimálbér: a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló jogszabályban 

a  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított kötelező legkisebb munkabérnek 
a hatósági ellenőrzés megkezdésekor irányadó havi összege.

II. Fejezet
A FOglAlkOztAtÁs-FelügyeletI hAtósÁg eljÁrÁsÁrA VOnAtkOzó ÁltAlÁnOs szAbÁlyOk

3. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony minősítése

3. § (1) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  foglalkoztató és a  foglalkoztatott közötti jogviszony, valamint 
a  foglalkoztatottnak munkavégzés céljából történő átengedése alapjául szolgáló jogviszony és a  tényleges 
foglalkoztatás alapján létrejött kapcsolat minősítése során figyelembe veszi, hogy
a) a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés típusának megválasztása nem irányulhat a foglalkoztatott jogos 

érdekeinek védelmét biztosító rendelkezések érvényesülésének korlátozására vagy csorbítására, és
b) a  szerződést a  felek egyező akarata sem vonhatja ki a  munkajog szabályai alól, ha a  jogviszonyt létrehozó 

szerződés tartalma szerint munkaszerződésnek felel meg.
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 (2) A foglalkoztatónak kell bizonyítania
a) az ellenérték hiányát, valamint
b) azt, hogy a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés nem a munkaviszony leplezésére irányul.

4. A foglalkoztató személyének vélelem alapján történő megállapítása

4. § (1) Ha a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  foglalkoztató személyét a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 
támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényben (a továbbiakban: Fftv.) 
meghatározott, a foglalkoztató személyének vélelem alapján történő megállapítása (a továbbiakban: foglalkoztatói 
vélelem) alapján állapítja meg, a  döntés meghozatala előtt tájékoztatja azt a  foglalkoztatót, akivel szemben 
a  vélelmet érvényesíteni kívánja, és felhívja a  vélelem megdöntésére alkalmas nyilatkozatának és bizonyítékainak 
előterjesztésére.

 (2) A foglalkoztatói vélelemre alapított döntés kizárólag
a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat alakszerűségére,
b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségre,
c) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére vagy
d) a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására
vonatkozó jogszabályok megsértésével összefüggésben tartalmazhat jogkövetkezményt.

 (3) A  foglalkoztatói vélelem alapján megállapított jogviszonnyal kapcsolatos egyéb jogszabálysértés miatt 
a  vélelmezett foglalkoztatóval szemben csak akkor alkalmazható jogkövetkezmény, ha a  jogszabálysértést 
a vélelmet megállapító döntés véglegessé válása után követte el.

5. A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés

5. § (1) A  foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése körében a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzése 
a  foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi 
megtartására terjed ki.

 (2) A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés szempontjából minimumkövetelménynek kell tekinteni
a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése körében

aa) a jogviszonyt létesítő jognyilatkozat alakszerűségére és kötelező elemeire,
ab) a jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára,
ac) a jogviszonyt létrehozó szerződés kötelező tartalmi elemeire,
ad) a foglalkoztató, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

297. §-a szerinti jogosult írásbeli tájékoztatási kötelezettségére,
b) a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő 

bejelentési kötelezettségre,
c) a nők, a fiatal foglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos külön 

rendelkezésekre,
d) a munka- és pihenőidőre,
e) az ellenérték megfizetésére,
f ) a  jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítására és kiadására, valamint az  elszámolás 

megtörténtére, valamint
g) a munkaerő-kölcsönzésre, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére
vonatkozó szabályok megtartását.

 (3) A  minimumkövetelmények körében a  foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés a  foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyt szabályozó jogszabály
a) eltérést nem engedő követelményének,
b) kollektív szerződés, üzemi megállapodás eltérő rendelkezése vagy a  felek eltérő megállapodása esetén 

a jogsértő eltérés miatt a kötelező rendelkezések
foglalkoztató általi megtartására terjed ki.

 (4) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a fiatal foglalkoztatott vonatkozásában a minimumkövetelmények megtartását, 
a  harmadik országbeli állampolgár vonatkozásában a  foglalkoztatás engedélyhez kötöttségét akkor is ellenőrzi, 
ha a munkavégzés
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a) a Polgári Törvénykönyvben szabályozott vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján, valamint közkereseti 
társaság, betéti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság tagjaként nyújtott személyes közreműködés,

b) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben szabályozott közérdekű önkéntes tevékenység,
c) a  szövetkezet tagjának a  szövetkezet részére vállalkozási szerződés, megbízási szerződés vagy külső 

szolgáltatásra irányuló megállapodás alapján teljesített személyes közreműködés,
d) önfoglalkoztatás
keretében történik.

 (5) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az  állami foglalkoztatási szerv megkeresésére hatósági ellenőrzést folytat le 
a  foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok megtartásának ellenőrzésére a  foglalkoztatást 
elősegítő támogatásban részesülő foglalkoztatónál, és az  ellenőrzés eredményéről tájékoztatja az  állami 
foglalkoztatási szervet.

6. §  A határokon átnyúló munkaerőmozgás keretében történő foglalkoztatást érintően a  foglalkoztatás-felügyeleti 
hatóság ellenőrzése
a) a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő munkavégzés szabályainak,
b) a  külföldi foglalkoztató által harmadik személlyel kötött megállapodás alapján Magyarországra küldött 

foglalkoztatott foglalkoztatásának az Mt. 295. § (1) bekezdés a)–d), f ) és h) pontjában, valamint 297. §-ában 
meghatározott szabályainak,

c) a külföldi állampolgár magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó szabályok,
d) a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott, 

az  érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély meglétére és másolatának 
megőrzésére vonatkozó kötelezettségek, valamint

e) az  Mt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztató esetében a  nemzetközi magánjog szabályai szerinti imperatív 
rendelkezések és az Mt. megállapodás útján eltérést nem engedő szabályainak

megtartására terjed ki.

III. Fejezet
A FOglAlkOztAtÁs-FelügyeletI hAtósÁg eljÁrÁsÁrA és érdemI döntéseIre VOnAtkOzó 
különös szAbÁlyOk

6. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság illetékessége

7. § (1) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az  illetékességi területén található valamennyi foglalkoztatási helyszínen 
hatósági ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől vagy telephelyétől (fióktelepétől).

 (2) Az eljárásra – a (3) bekezdés kivételével – az a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság illetékes, amelynek az illetékességi 
területén a hatósági ellenőrzés alá vont foglalkoztatási helyszín, a határokon átnyúló munkaerőmozgás keretében 
történő foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése vonatkozásában a  külföldi foglalkoztatott magyarországi 
munkavégzési helye található.

 (3) Az  eljárásra az  a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság jogosult, amelynek az  illetékességi területén a  foglalkoztató 
székhelye található, ha
a) a  jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatási helyszín a  hatósági ellenőrzés megkezdésének időpontjában 

már megszűnt, vagy ott tevékenységet már nem folytatnak,
b) a  hatósági ellenőrzést kizárólag olyan foglalkoztatottat érintő jogszabálysértés miatt kell lefolytatni, akinek 

a jogviszonya a foglalkoztatottal az ellenőrzés időpontjában már megszűnt, vagy
c) a hatósági ellenőrzést külföldön munkát végző foglalkoztatottat érintő jogszabálysértés miatt kell lefolytatni.

7. A tényállás tisztázása

8. § (1) A hiányzó bizonyítékot az ügyfél a nyilatkozatával nem pótolhatja.
 (2) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által elrendelt adatszolgáltatási vagy iratbemutatási kötelezettség elmulasztása 

vagy valótlan adat közlése esetén az elmulasztott adatszolgáltatás vagy iratbemutatás az eljárás során utóbb már 
nem pótolható.
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8. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság érdemi döntései

9. §  A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  jogszabálysértés megállapítása esetén közigazgatási szankció alkalmazása 
mellett közigazgatási intézkedést tehet.

10. § (1) Az  egy eljárásban megállapított jogszabálysértések miatt alkalmazandó jogkövetkezményekről – a  (2)  bekezdés 
szerinti kivétellel – együttesen kell rendelkezni.

 (2) Külön határozatban kell rendelkezni
a) a további foglalkoztatás megtiltásáról, valamint
b) a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabott és a tételes összegű munkaügyi bírságról.

IV. Fejezet
közIgAzgAtÁsI Intézkedések AlkAlmAzÁsA

9. Kötelezés

11. §  A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  jogszabálysértés megszüntetése céljából vagy annak megállapítása esetén 
kötelezi a foglalkoztatót
a) a  jogszabálysértés, a  hiányosság megszüntetésére vagy az  elmulasztott foglalkoztatói kötelezettség 

teljesítésére,
b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállásának megállapítása mellett

ba) a jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentés teljesítésére, valamint
bb) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok megtartására,

c) a külföldi munkáltató által, valamint a külföldön foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos nyilatkozattételi 
vagy adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére.

10. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállásának megállapítása és a bejelentésre kötelezés

12. § (1) A  foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállásának megállapítása szempontjából a  jogszabálysértés 
megkezdésének időpontja, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
a) a hatósági ellenőrzés megkezdésekor fennáll, a hatósági ellenőrzés megkezdésének időpontja,
b) a hatósági ellenőrzés megkezdését követően létesült, a jogviszony létesítésének időpontja,
c) a hatósági ellenőrzés megkezdésekor már megszűnt, a jogviszony megszűnésének napja.

 (2) Ha a  felek a  foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a  jognyilatkozat alakszerűségére vonatkozó rendelkezések 
megtartásával létesítették, a foglalkoztatót csak a bejelentési kötelezettség teljesítésére kell kötelezni.

11. Egyéb intézkedések

13. §  A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  fővállalkozó vagy a  vele jogviszonyban álló köztes alvállalkozó helytállási 
kötelezettségét állapíthatja meg, ha az  alvállalkozó olyan munkáltató, aki a  külön jogszabály szerinti szezonális 
munka keretében harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztat, és a  részére járó munkabért a  foglalkoztatás 
megszűnéséig nem fizette meg.

14. §  Ha a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség megsértését állapítja meg, a  véglegessé vált határozatát – a  tárgyhónapot követő hónap tizedik 
napjáig elektronikus úton – a  hatáskörébe tartozó intézkedések megtétele céljából megküldi az  illetékes 
adóhatóságnak.

15. § (1) Ha a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatását érintő 
jogszabály megsértését állapítja meg, a véglegessé vált határozatát megküldi az idegenrendészeti hatóságnak.

 (2) Ha a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására érvényes tartózkodási engedély vagy keresőtevékenység 
folytatására jogosító engedély hiányában került sor, és az ellenőrzés megállapítja annak valószínűségét, hogy



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	39.	szám 1581

a) a  jogszabálysértés súlyosságára tekintettel a  jogszabálysértés során igénybe vett létesítmények átmeneti 
vagy végleges bezárása, a  szóban forgó gazdasági tevékenység végzésére kiadott engedély visszavonása 
lehet indokolt, vagy

b) a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása vagy magyarországi tartózkodása a  közrendet, 
a  közbiztonságot, a  nemzetbiztonságot veszélyeztetheti, vagy közegészségügyi, járványügyi szempontból 
veszéllyel járhat,

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  szükséges intézkedések megtétele céljából megkeresi a  hatáskörrel 
rendelkező hatóságot.

 (3) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  (2)  bekezdés szerint intézkedik, ha a  külföldi foglalkoztató által harmadik 
személlyel kötött megállapodás alapján Magyarországra küldött foglalkoztatott számára biztosított szállás 
feltételeire vonatkozó ellenőrzés valószínűsíti a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárásának szükségességét.

V. Fejezet
közIgAzgAtÁsI szAnkcIók AlkAlmAzÁsA

12. További foglalkoztatás megtiltása

16. § (1) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  jogszabálysértés megszüntetéséig megtiltja a  jogszabálysértéssel érintett 
foglalkoztatott további foglalkoztatását
a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételek megsértése,
b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges törvényes képviselői hozzájárulás hiánya,
c) harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának engedélyezésével kapcsolatos szabályok megsértése
esetén.

 (2) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  jogszabálysértés megszüntetéséig megtiltja a  jogszabálysértéssel érintett 
foglalkoztatott további foglalkoztatását, ha az a jogszabálysértés vagy várható következményeinek súlyossága miatt 
nem tartható fenn, és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható.

 (3) A foglalkoztatottnak az ellenértékhez való jogát nem érinti, ha a további foglalkoztatás megtiltására azért került sor, 
mert a  foglalkoztató megsértette a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok 
alakszerűségére vagy a jogviszony bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket.

13. A munkaügyi bírság kiszabásának közös szabályai

17. § (1) A  munkaügyi bírságra az  e  rendeletben meghatározott eltérésekkel a  közigazgatási szabályszegések szankcióiról 
szóló törvényben a közigazgatási bírságra meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

 (2) A munkaügyi bírság mértékének megállapítása szempontjából ismételt a jogszabálysértés, ha a korábbi ellenőrzés 
eredményeként meghozott, munkaügyi bírságot kiszabó hatósági döntés véglegessé válásától számított három 
éven belül legalább egy, vagy – a  19.  § (1)  bekezdése szerinti esetekben – a  korábbival azonos jogszabálysértést 
állapított meg a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság. A  hároméves időtartamot visszamenőleg, az  újabb hatósági 
ellenőrzés megkezdésének időpontjától kell számítani.

 (3) A  foglalkoztatóra nem alkalmazhatók a  természetes személyre vonatkozó szabályok, ha a  foglalkoztatás egyéni 
vállalkozás keretében történik.

14. Munkaügyi bírság mérlegelés alapján

18. § (1) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság mérlegelési jogkörében – a  19.  §-ban meghatározott jogszabálysértések 
kivételével – munkaügyi bírságot szabhat ki.

 (2) A munkaügyi bírság legkisebb összege harmincezer forint.
 (3) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  munkaügyi bírság összegét az  egy eljárásban feltárt jogszabálysértések 

figyelembevételével határozza meg.
 (4) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkaügyi bírságot szab ki, ha a foglalkoztató

a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elmulasztotta,
b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételeket – ideértve a gyermekmunka 

tilalmára vonatkozó rendelkezéseket – megsértette,
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c) a  munka díjazására vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a  hatósági ellenőrzés 
megkezdésekor felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álló foglalkoztatót,

d) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet, vagy
e) a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő jognyilatkozatok alakszerűségének 

megsértésével színlelt szerződést kötött.
 (5) Nem szabható ki munkaügyi bírság, ha

a) a  foglalkoztató a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének és megszűnésének (megszüntetésének) 
bejelentésére vonatkozó kötelezettségét késedelmesen, de a hatósági ellenőrzés megkezdéséig teljesítette,

b) a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének és megszűnésének (megszüntetésének) bejelentésére 
vonatkozó kötelezettséget külön jogszabály szerint a  foglalkoztató helyett más teljesíti, és a  foglalkoztató 
a  bejelentés határidőben történő teljesítéséhez szükséges adatokat a  hatósági ellenőrzés megkezdéséig 
teljeskörűen átadta,

c) a  foglalkoztató a  foglalkoztatottnak járó elmaradt ellenértéket az  eljárás során kitűzött határidőn belül 
kifizeti, valamint

d) a  (4) bekezdés e) pontja szerinti esetben a  foglalkoztató a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével 
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a tényleges foglalkoztatásnak megfelelően, a hatósági ellenőrzés 
megkezdéséig eleget tett.

 (6) A (4) bekezdés a) pontja alapján a munkaügyi bírság a munkaügyi bírság legkisebb összegéig mérsékelhető, 
ha  a  foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségét 
az eljárás során az Fftv. 10. § (2) bekezdése szerinti időtartamra teljesíti.

 (7) Az (5) bekezdés a) és b) pontja nem alkalmazható, ha a foglalkoztató a hatósági ellenőrzés megkezdését követően 
létesített jogviszony bejelentésére vonatkozó kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

15. Tételes összegű munkaügyi bírság

19. § (1) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az 1. mellékletben meghatározottak szerint tételes összegű munkaügyi bírságot 
szab ki
a) harmadik országbeli állampolgárnak a munkavégzésre jogosító engedély nélküli foglalkoztatása,
b) a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás körében

ba) a 6. § b) pontja szerinti jogszabálysértés vagy
bb) a 26–27. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség megsértése

miatt.
 (2) A  tételes összegű munkaügyi bírságot – az  (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja kivételével – a  jogszabálysértéssel 

érintett foglalkoztatottanként, a minimálbér alapulvételével kell megállapítani.
 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja esetében a  munkaügyi bírság mértékének megállapítása szempontjából az  engedély 

nélküli foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére a foglalkoztatás megkezdésétől az engedély nélküli 
foglalkoztatás megállapításáig, vagy ha az  engedély nélküli foglalkoztatás korábban megszűnt, a  megszűnésének 
időpontjáig kifizetett ellenértéket kell figyelembe venni.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja esetében a  munkaügyi bírság ismételten is kiszabható. Nem szabható ki azonban 
a  munkaügyi bírság az  (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja alapján, ha az  egységes nemzeti honlap szerinti 
tájékoztatás a foglalkoztatásnak a jogszabálysértést érintő feltételeit nem vagy hiányosan tartalmazza.

VI. Fejezet
A rendezett munkAügyI kApcsOlAtOk köVetelménye

16. A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételei

20. § (1) Az államháztartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének az, akit
a) az  állami adóhatóság vagy a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az  adózás rendjéről szóló törvényben vagy 

az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
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b) a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
ba) a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, 

a gyermekmunka tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése,
bb) a  foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabályban a  munka díjazására vonatkozó 

rendelkezések megsértése,
bc) a  munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak 

megsértése vagy
c) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése
miatt a  költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per 
esetén a  bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban 
bírsággal sújtott.

 (2) Nem felel meg a  rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit harmadik országbeli állampolgár 
munkavállalási engedély vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont 
engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a  hatóság a  költségvetési támogatás igénylésének időpontját 
megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, 
nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

 (3) A  rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételei teljesülésének megállapítása alapjául a  következő dokumentumok 
szolgálnak:
a) az (1) bekezdés a) pontja tekintetében az állami adóhatóság,
b) az (1) bekezdés a)–b) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében a foglalkoztatás-

felügyeleti hatóság,
c) az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott feltétel tekintetében az  egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesülését ellenőrző hatóság
által vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adatokat tartalmazó irat.

 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározott dokumentumok helyett a  rendezett munkaügyi kapcsolatok megállapításának 
alapjául az  Fftv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szervek esetében a  különös 
hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által kiállított igazolás szolgál.

17. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság nyilvántartásba vételi és közzétételi kötelezettsége

21. § (1) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az  Fftv. 11.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti adatokat a  jogszabálysértést 
megállapító határozat véglegessé válásakor, közigazgatási per esetén a  bíróság jogerős és végrehajtható 
határozatáról való tudomásszerzést követő munkanapon rögzíti a hatósági nyilvántartásában.

 (2) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az általa vezetett nyilvántartás adataiból a 20. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 
valamint (2) bekezdésében meghatározott jogszabálysértést elkövető, végleges – közigazgatási per esetén a bíróság 
jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható határozatban munkaügyi bírsággal sújtott foglalkoztatókra vonatkozó, 
az  Fftv. 11.  § (4)  bekezdése szerinti adatokat a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hivatalos honlapján történő 
közzététel útján nyilvánosságra hozza.

 (3) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  honlapján nyilvánosságra hozott adatokat a  bejegyzés alapjául szolgáló 
végleges határozatának végrehajthatóvá válásától vagy – közigazgatási per esetén – a bírósági határozat jogerőre 
emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két év elteltével törli a honlapjáról.

 (4) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  honlapján történő közzététel alapjául szolgáló határozatának keresettel 
történő megtámadása esetén
a) a  (2)  bekezdésben meghatározott adatokat a  bíróság jogerős és végrehajtható határozatában foglalt 

döntésre figyelemmel teszi közzé,
b) ha az  (1) és (3)  bekezdés szerinti adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került, intézkedik a  honlapon 

nyilvánosságra hozott adatok törléséről.
 (5) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság közzétételi kötelezettségét nem érinti, továbbá a  (4) bekezdés b) pontja nem 

alkalmazható, és a  nyilvánosságra hozott döntéssel kapcsolatos adatok nem törölhetőek, ha a  bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatával szemben perújítási kérelmet terjesztettek elő. Ebben az  esetben a  törlés csak akkor 
hajtható végre, ha az eljáró bíróság a perújítási kérelemmel megtámadott ítéletet hatályon kívül helyezte.
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 (6) Ha a  bíróság jogerős és végrehajtható határozatával szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, 
a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kizárólag abban az esetben intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok 
törléséről, ha a Kúria az azonnali jogvédelem iránti kérelemnek helyt adott, és a felülvizsgálati kérelmet befogadta. 
Ebben az esetben a nyilvánosságra hozatal a Kúria jogerős és végrehajtható felülvizsgálati határozatára tekintettel 
történik.

 (7) Azonnali jogvédelem iránti kérelem hiányában a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság akkor szerepelteti 
nyilvántartásában a Kúria jogerős és végrehajtható felülvizsgálati határozatát, ha a Kúria a felülvizsgálati kérelemmel 
érintett bírósági határozatot megváltoztatta.

 (8) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság nyilvántartásba vételi és közzétételi kötelezettségét nem érinti, ha 
a foglalkoztató az alapul szolgáló hatósági határozatban foglalt kötelezettségét teljesítette.

 (9) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság közzétételi kötelezettségét nem érinti, továbbá a  (4)  bekezdés b)  pontja 
nem alkalmazható, és a  nyilvánosságra hozott döntéssel kapcsolatos adatok nem törölhetőek, ha a  foglalkoztató 
a végleges és végrehajtható határozat közzétételét követően a hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés kapcsán 
indít közigazgatási pert. Ebben az esetben a törlés csak akkor hajtható végre, ha az eljáró bíróság a per tárgyává tett 
közigazgatási döntést jogerős és végrehajtható határozatában hatályon kívül helyezte.

22. § (1) A  foglalkoztató naptári évenként egy alkalommal jogosult kérni, hogy a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
– a harmadik országbeli állampolgárnak a munkavégzésre jogosító engedély nélküli foglalkoztatása miatt kiszabott 
munkaügyi bírság kivételével – a  nyilvánosságra hozatali időtartam leteltét megelőzően törölje a  közzétett és 
végrehajtott határozattal kapcsolatos adatokat a  honlapjáról, amennyiben a  kérelem benyújtásával egyidejűleg 
teljesíti a (2) bekezdésben meghatározott mértékű befizetést.

 (2) A  foglalkoztató a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter honlapján közzétett előirányzat-felhasználási 
keretszámlára teljesítheti az  (1)  bekezdés szerinti befizetést, melynek mértéke a  nyilvánosságra hozatallal érintett 
határozatban kiszabott munkaügyi bírság összegének a  háromszorosa, de legalább a  jogszabálysértéssel érintett 
foglalkoztatottak száma és a  minimálbér szorzatának a  háromszorosa. Az  átutalást igazoló befizetési bizonylatot 
vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

VII. Fejezet
A FOglAlkOztAtÁs-FelügyeletI hAtósÁg nemzetközI FelAdAtAI

18. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság általános nemzetközi feladatai

23. § (1) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az  érintett EGT-állam hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatóságát, ha a  hatósági ellenőrzés során a  6.  § a) vagy b)  pontja szerinti foglalkoztatott foglalkoztatási 
körülményei az EGT-állam illetékes hatóságának hatáskörébe tartozó szabálytalanságra utalnak.

 (2) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik az  Európai Unió és 
az EGT-államok munkaügyi feladatokat ellátó szerveivel.

 (3) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a (2) bekezdés szerinti együttműködése keretében
a) megkeresésre a  hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt a  munkaügyi jogszabályok 

tartalmáról, szükség szerint az általa elvégzett hatósági ellenőrzések megállapításairól,
b) az  illetékes külföldi hatóság megkeresése alapján ellenőrzést vagy vizsgálatot folytat le a  munkavállalók 

kiküldetésére alkalmazandó szabályok be nem tartásának vagy az  azokkal való visszaéléseknek 
a kivizsgálására,

c) információt szolgáltat a  foglalkoztatókkal szemben alkalmazott közigazgatási szankciók és bírságok 
végrehajtásával kapcsolatban, szükség szerint megküldi az  ilyen szankció és bírság kiszabásáról szóló 
közigazgatási döntését,

d) megkeresés alapján gondoskodik az  illetékes külföldi hatóságok által megküldött iratok továbbításáról és 
kézbesítéséről.

 (4) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az EGT-állam hatósága vagy az Európai Unió Bizottsága vagy más, munkaügyi 
feladatot ellátó szerve által kért információkat – eltérő nemzetközi megállapodás hiányában – a  megkeresés 
kézhezvételétől számított legfeljebb huszonöt, sürgős esetben két munkanapon belül, elektronikus úton küldi meg 
a megkereső szerv részére.
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 (5) A  megkeresés akkor minősül sürgősnek, ha a  megkeresés másik EGT-államban való letelepedés ellenőrzésének 
céljából a  nyilvántartásokhoz való hozzáférésre irányul, és a  megkereső szerv a  sürgősség indokát megjelölte, és 
annak megalapozottságát valószínűsítette.

 (6) A megkeresett foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a megkeresésnek a célhoz szükséges mértékben, díjmentesen tesz 
eleget, amennyiben a megkeresés kellően megalapozott, és a megkeresés okát, valamint a kért tájékoztatás vagy 
intézkedés szükségességét a megkereső szerv kellően indokolta.

 (7) Ha a  megkeresés teljesítése nem vagy csak késedelmesen lehetséges, a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
haladéktalanul tájékoztatja a  megkereső szervet. Ha megkereső hatóságként a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
jár el, és eljárása során az  információnyújtás folyamatos késedelmét tapasztalja, kezdeményezi a  miniszternél 
az Európai Bizottság megkeresését.

 (8) Az  Európai Munkaügyi Hatóság által koordinált ellenőrzések során a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az  érintett 
tagállamok hatóságaival összehangolt vagy közös ellenőrzésben vesz részt, melynek keretében a  foglalkoztatás-
felügyeleti hatóság tisztviselője más tagállam területén, más tagállam érintett hatóságának tisztviselője 
Magyarország területén megbízólevél birtokában részt vehet.

24. § (1) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  nemzetközi kötelezettségek teljesítése érdekében magyar és angol 
nyelvű, korlátozásmentesen és ingyenesen, a  fogyatékossággal élők számára is hozzáférhető módon egységes 
nemzeti honlapot működtet a  határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző munkáltatók és az  általuk kiküldött 
munkavállalók jogaival és kötelezettségeivel összefüggő lényeges információkhoz való hozzáférés biztosítása 
érdekében.

 (2) Az egységes nemzeti honlap tartalmazza továbbá
a) a szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetés megfelelőségének értékelési szempontjait,
b) a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás megkezdéséről szóló bejelentés adattartalmát, valamint a határokon 

átnyúló szolgáltatásnyújtást végző foglalkoztatók és az  általuk kiküldött foglalkoztatottak jogaival és 
kötelezettségeivel összefüggő lényeges információkat,

c) a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság határozatának külföldön történő végrehajtása iránti megkeresés 
adattartalmát.

 (3) Az  egységes nemzeti honlapnak biztosítania kell a  szolgáltatási tevékenységgel összefüggő hatósági 
nyilvántartások nyilvános adataihoz való hozzáférést, valamint naprakész tájékoztatást kell nyújtania az  ilyen 
nyilvántartásokból való adatigénylés feltételeiről.

25. § (1) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
a) kezdeményezheti a  más EGT-államban letelepedett szolgáltatóval szemben a  munkavállalók kiküldésére 

vonatkozó szabályok megszegése miatt pénzügyi szankciót megállapító határozatának végrehajtását 
a letelepedés helye szerint illetékes hatóságnál,

b) megkeresés alapján gondoskodik a  más EGT-állam illetékes hatósága által Magyarországon letelepedett 
foglalkoztatóval szemben a  munkavállalók kiküldésére vonatkozó szabályok megszegése miatt pénzügyi 
szankciót megállapító határozat végrehajtásáról.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti határozatot az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 
törvény alapján kell végrehajtani. A határozat végrehajtásának akkor van helye, ha az a határozatot hozó hatóság 
államának joga szerint végrehajtható.

 (3) A  végrehajtással kapcsolatos jogorvoslati kérelem benyújtása esetén a  döntés határokon átnyúló végrehajtására 
irányuló eljárást mindaddig fel kell függeszteni, amíg a megkereső hatóság államának illetékes szerve vagy hatósága 
az  ügyben nem dönt. A  jogorvoslati kérelem benyújtásáról, valamint a  felfüggesztés tényéről a  végrehajtást 
foganatosító hatóság értesíti a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot, amely erről haladéktalanul tájékoztatja 
a megkereső hatóságot.

 (4) A  határozat végrehajtása iránti megkeresés akkor teljesíthető, ha a  megkeresés tartalmaz minden, a  pénzügyi 
szankció behajtásához kapcsolódó okiratot, ideértve a  behajtás iránti megkeresés végrehajtásának jogalapjául 
és jogcíméül szolgáló határozatot, ítéletet vagy annak hiteles másolatát. A  belső piaci információs rendszerben 
továbbított határozatot minden további alaki követelmény vizsgálata nélkül el kell ismerni, és haladéktalanul 
intézkedni kell a határozat végrehajtása iránt.

 (5) A külföldi megkeresésnek tartalmaznia kell
a) a kötelezett nevét és ismert címét, valamint az azonosítására vonatkozó minden egyéb lényeges adatot vagy 

információt;
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b) a  jogszabálysértéssel kapcsolatos tényeknek és körülményeknek, valamint a  jogszabálysértés jellegének és 
a vonatkozó alkalmazandó szabályoknak az ismertetését;

c) a megkereső hatóság joga szerint a végrehajtást lehetővé tevő jogi aktus megnevezését és minden egyéb, 
a  végrehajthatóság szempontjából releváns információt vagy dokumentumot, ideértve az  igazságügyi 
jellegű információkat és dokumentumokat is;

d) a  végrehajtandó döntés elbírálásáért felelős illetékes hatóságnak és – ha előbbivel nem azonos – azon 
illetékes szervnek a megnevezését és elérhetőségét, amelytől a fizetési kötelezettséggel vagy az azt kiszabó 
határozattal szembeni kifogásemelés lehetőségéről információ szerezhető;

e) a határozat megküldése esetén a megküldés célját és a megküldés teljesítésére előírt határidőt;
f ) a  végrehajtás foganatosítása iránti megkeresés esetén az  azt megalapozó döntés véglegessé és 

végrehajthatóvá válásának időpontját, a  döntés jellegének leírását és a  végrehajtandó követelésnek és 
elemeinek a  megjelölését a  megkereső ország pénznemében, a  végrehajtási eljárással kapcsolatos minden 
releváns eseményt, valamint a  megkereső hatóság általi megerősítést arra vonatkozóan, hogy a  döntéssel 
szemben további jogorvoslat nem vehető igénybe.

 (6) Nem teljesíthető a megkeresés, ha
a) nem vagy hiányosan tartalmazza az  (5)  bekezdés szerinti adatokat és információkat, továbbá ha azok nem 

felelnek meg az alapul szolgáló döntésnek,
b) a végrehajtás várható költségei a végrehajtás alá vonandó követeléshez képest aránytalanul magasak, vagy 

a végrehajtás jelentős nehézséget okozna,
c) a végrehajtás alá vont követelés teljes összege nem éri el a 350 EUR-t vagy az ennek az összegnek megfelelő 

értéket, vagy
d) a kötelezettnek az Alaptörvényben lefektetett alapvető jogai és szabadságai vagy a rájuk vonatkozó alapvető 

jogi elvek tiszteletben tartása a végrehajtást nem teszik lehetővé.
 (7) A  külföldi megkeresést fő szabály szerint egy hónapon belül kell teljesíteni, kivéve, ha az  az előzőek szerint nem 

teljesíthető. A végrehajtás során a munkaügyi bírság végrehajtására vonatkozó szabályokkal egyezően kell eljárni, és 
a megkereső hatóságot a végrehajtás érdekében tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell.

 (8) A követelést forintban kell behajtani, a pénzügyi szankció vagy bírság kiszabása napján érvényes, a Magyar Nemzeti 
Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével. A külföldi határozat magyarországi végrehajtása 
során felmerült költségeket a végrehajtást foganatosító hatóság maga viseli, és azokat a végrehajtás során befolyt 
követelés terhére számolja el. A  végrehajtás során érvényesített követeléssel összefüggésben behajtott költségek 
a végrehajtást foganatosító hatóságot illetik.

19. A foglalkoztató adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos feladatok

26. § (1) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  foglalkoztatási körülmények vizsgálata, valamint a  külföldi foglalkoztató 
és a  szolgáltatás belföldi jogosultja adatszolgáltatása alapján jogosult annak megállapítására, hogy a  határokon 
átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarországra küldött foglalkoztatott nem minősül kiküldött 
munkavállalónak.

 (2) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a honlapon közzétett értékelési szempontok alapján vizsgálja meg a határokon 
átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött foglalkoztatott magyarországi munkavégzését.

 (3) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a  más EGT-állam területén határokon átnyúló szolgáltatást nyújtó, 
Magyarországon letelepedett foglalkoztatót – a szolgáltatásnyújtással érintett EGT-állam hatósága részéről érkezett 
megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben – a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerint, az  adatvédelmi szabályok megtartásával, 
a  foglalkoztató tevékenységével, az általa foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos 
adatok szolgáltatására kötelezi.

27. § (1) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény hatálya alá 
tartozó, a  szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező külföldi foglalkoztató – legkésőbb a  szolgáltatásnyújtási 
tevékenység megkezdéséig – az  egységes nemzeti honlapon közzétett adattartalommal nyilatkozattételre és 
adatszolgáltatásra köteles.

 (2) A  nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség a  külföldi foglalkoztatót abban az  esetben terheli, 
ha a  Magyarország területén történő foglalkoztatás határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében, 
az Mt. 295. §-ában foglaltak szerint történik.
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 (3) A  külföldi foglalkoztató az  adatszolgáltatást és nyilatkozatot magyar vagy angol nyelven az  egységes nemzeti 
honlapon teljesítheti. Az általa szolgáltatott adatokat a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az adatvédelmi szabályok 
megtartásával kezeli, a munkavállalók határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetéséről szóló 
európai uniós irányelvek érvényesítéséből, valamint a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási 
együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése céljából.

 (4) A külföldi foglalkoztató által szolgáltatott adatok kizárólag valamely EGT-állam illetékes hatóságának a megkeresése 
alapján, és csak abban az ügyben adhatók ki, amellyel kapcsolatban azt kérték.

 (5) Ha a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság azt észleli, hogy a  külföldi foglalkoztató a  nyilatkozattételi és 
adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy hiányosan tett eleget, továbbá ha a  valóságnak nem megfelelő 
adatot szolgáltatott, a  hatáskörébe tartozó jogkövetkezmények alkalmazása mellett tájékoztatja a  szolgáltatás 
felügyeletét ellátó hatóságot is.

VIII. Fejezet
zÁró rendelkezések

20. Hatályba léptető rendelkezés

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

21. Átmeneti rendelkezés

29. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépését követően megkezdett hatósági ellenőrzés vagy benyújtott kérelem 
alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

22. Az Európai Unió jogának való megfelelés

30. § (1) Ez  a  rendelet az  Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, a  883/2004/EK, a  492/2011/EU és az  (EU) 2016/589 
rendelet módosításáról, valamint az  (EU) 2016/344 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i  
(EU) 2019/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) Ez a rendelet
a) a  munkaadónak a  munkavállalóval szembeni, a  szerződés, illetve a  munkaviszony feltételeire vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettségéről szóló, 1991. október 14-i 91/533/EGK tanácsi irányelvnek,
b) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének 

javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelvnek,
c) a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelvnek,
d) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek 

Szövetsége az Európai Unióban (FST) között, a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött 
megállapodásról szóló, 1999. június 21-i 1999/63/EK tanácsi irányelvnek,

f ) az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), 
az  Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az  Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és 
a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók 
munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról szóló, 2000. november 27-i 2000/79/EK tanácsi 
irányelvnek,

g) az  Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a  velük folytatott konzultáció általános keretének 
létrehozásáról szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

h) a  közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló, 
2002. március 11-i 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

i) a  munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek,

j) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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k) az  illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

l) a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására 
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 
2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

m) a  harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

n) a  harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

o) a  munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
érvényesítéséről és a  belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről 
szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

p) a  munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 115/2021. (III. 10.) korm. rendelethez

A tételes összegű munkaügyi bírság mértéke

 1. Munkaügyi bírság a 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján

A B C

1. A kötelezett
A bírság mértéke első esetben 

érintett foglalkoztatottanként (Ft)*

A bírság mértéke ismételt esetben 

érintett foglalkoztatottanként (Ft)*

2. Foglalkoztató
ellenérték × 4 
de legalább 

minimálbér × 8

ellenérték × 8 
de legalább 

minimálbér × 15

3.
Foglalkoztató, engedély nélküli 
továbbfoglalkoztatás esetén**

ellenérték összege 
de legalább 

minimálbér × 2

ellenérték összege 
de legalább 

minimálbér × 2

4.
Természetes személy vagy őstermelő 
foglalkoztató

minimálbér × 2 minimálbér × 4

1.1. Megjegyzés
1.1.1. * Ha a harmadik országbeli állampolgár részére kifizetett ellenérték összege nem állapítható meg, 

a  bírság összegét a  minimálbérnek az  1. táblázat 2–4. sorában meghatározott szorzata szerinti 
mértékben kell megállapítani.

1.1.2. ** Ha a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt – az 1.1.3. pont kivételével – úgy foglalkoztat 
tovább, hogy az engedély érvényességének lejártát megelőzően a harmadik országbeli állampolgár 
számára – ha ezt az engedélyre vonatkozó jogszabály lehetővé teszi – új engedély iránti kérelmet 
az  illetékes hatósághoz benyújtott, azonban a  hatóság az  ügyben nem hozott határozatot. Nem 
tekinthető továbbfoglalkoztatásnak, ha a  harmadik országbeli állampolgár továbbfoglalkoztatása 
az 1.1.3. pontban foglaltak szerint történik.
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1.1.3. A  foglalkoztató és a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatott – ha az  ugyanazon 
foglalkoztatóval korábban létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszony feltételei (munkakör, 
munkavégzés helye) a  korábban kiadott engedélyben foglaltakhoz képest nem változtak, 
előzetes megállapodás és az  idegenrendészeti hatóság által a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott ideiglenes tartózkodásra jogosító 
igazolás birtokában megállapodhat a  harmadik országbeli állampolgárnak az  engedély lejártát 
követő, az  tartózkodási engedély kiadására irányuló, összevont kérelmezési eljárás idejére szóló 
továbbfoglalkoztatásában [lásd a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény 7. § (10) bekezdését].

 2. Munkaügyi bírság a 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján

A B

1. A kötelezett A bírság mértéke

2. a 19. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint minimálbér × érintett foglalkoztatott

3. a 19. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint minimálbér

A Kormány 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 
szóló törvény hatálybalépésével összefüggően a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot érintő módosító és 
hatályon kívül helyező rendelkezésekről

A Kormány
a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés q)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 5. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 13.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés d) és h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 15.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 11. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 5.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 15. alcím tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E.  § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 
46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7.  § (4) és 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § 
(4)  bekezdésében, a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában, a  kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
26/D. § (3) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.

2. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  Hatályát veszti a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 37. § 
(1) bekezdés b) pontjában az „az egységes munkaügyi nyilvántartást vezető hatóságot vagy” szövegrész.

3. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés a) pontjában és 2. melléklet 
25. pontjában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.

4. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről 
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. 
(XII. 5.) Korm. rendelet 93. §-ában az „az Áht. rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó előírásaira” szövegrész 
helyébe az „a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak” szöveg lép.

5. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. táblázat B:102  mezőjében a „Munkaügyi 
hatóság” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság” szöveg lép.
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6. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről 
szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007.  
(IV. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” 
szöveg lép.

7. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

7. §  A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében 
a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.

8. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 
szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-
felügyeleti” szöveg lép.

9. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27.  § (3)  bekezdés b)  pont 
bb)  alpontjában, 36.  § (1)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-
felügyeleti” szöveg lép.

10. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló  
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 14. § 
(2) bekezdésében a „munkaügyi és” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a” szöveg lép.

11. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében 
végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 21.  § (3)  bekezdésében a  „munkaügyi” 
szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.

12. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.
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13. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

13. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdésében 
az „a 82.  §-ban meghatározott” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló  
115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott” szöveg lép.

14. §  Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-a.

14. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3.  melléklet 91.  pont 
második bekezdésében a „Munkaügyi hatóság” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság” szöveg, 
a „munkaügyi hatósági” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti hatósági” szöveg lép.

15. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt 
átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő 
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontjában a „munkaügyi” szövegrész 
helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.

16. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló  
354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. §  Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 1. pontjában 
a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.

17. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 39.  § (3)  bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe 
a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.

18. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli 
mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont 
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon 
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló  
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 445/2013. Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 5. §-ban foglaltaktól eltérően a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelmet akkor kell elutasítani, ha)
„g) a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság vagy az  adóhatóság (a  továbbiakban: illetékes hatóság) a  szezonális 
munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a  foglalkoztatót foglalkoztatási 
jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy 
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harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére kötelezte, 
vagy”

20. § (1) A 445/2013. Korm. rendelet 14. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A foglalkoztató a szezonális munkavállalási engedély esetében az (1) bekezdésben foglaltakon felül köteles bejelenteni, 
ha]
„a) szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül az  illetékes hatóság 
foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség 
elmulasztása vagy harmadik országbeli engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére 
kötelezte,”

 (2) A 445/2013. Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kormányhivatal a  szezonális munkavállalási engedélyt a  (4)  bekezdésben foglaltakon kívül abban az  esetben is 
visszavonja, ha]
„a) az  engedély tárgyát képező foglalkoztatás alatt tudomást szerez arról, hogy az  illetékes hatóság a  szezonális 
munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a  foglalkoztatót foglalkoztatási 
jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy 
harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére kötelezte, 
vagy”

21. §  A 445/2013. Korm. rendelet 20. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdésben foglaltakon kívül a  90 napot meghaladó időre szóló, szezonális munkavállalás céljából 
a tartózkodási engedély kiadását a kormányhivatal nem támogatja, ha]
„b) az illetékes hatóság az összevont engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a foglalkoztatót 
foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség 
elmulasztása vagy harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció 
megfizetésére kötelezte,”

22. §  A 445/2013. Korm. rendelet 20/B. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak vállalaton 
belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedéllyel történő, 90 napot meghaladó magyarországi 
foglalkoztatását, ha)
„c) az  illetékes hatóság a  vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély iránti kérelem 
benyújtását megelőző egy éven belül a fogadó szervezetet foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, 
megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy harmadik országbeli állampolgár 
engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére kötelezte,”

23. §  A 445/2013. Korm. rendelet 23. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szezonális munkavállalási engedély esetében az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell, 
ha a szezonális munkavállalási engedély visszavonására azért került sor, mert]
„a) az  illetékes hatóság a  szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül 
a  foglalkoztatót foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség elmulasztása vagy harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi 
szankció megfizetésére kötelezte,”

24. §  A 445/2013. Korm. rendelet 1. melléklet 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.4. Kijelentem, hogy az  illetékes hatóság a  szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását 
megelőző egy éven belül
6.4.1. foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség elmulasztása vagy harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi 
szankció megfizetésére nem vagyok kötelezett, vagy
6.4.2. nem állok felszámolási eljárás alatt, gazdasági tevékenységet folytatok.”
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19. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Az állami foglalkoztatási szerv, a  munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e  szervek hatósági 
és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet)  
7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatok keretében 
a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal közreműködésével részt vesz a munkaügyi 
jogszabályok alkalmazásának elősegítését szolgáló tájékoztató és felvilágosító tevékenység ellátásában.”

26. §  A 320/2014. Korm. rendelet 7/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A miniszter, mint a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kapcsolattartó – a kijelölt kapcsolattartó személy útján –]
„d) a nemzetközi együttműködés keretében, megkeresésre a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó 
feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett hatósági ellenőrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi 
jogszabályok tartalmáról.”

27. §  A 320/2014. Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) A  miniszter mint foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint a  foglalkoztatás-felügyeleti hatósági 
feladatkörében eljáró kormányhivatal általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként ellátják 
a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságról szóló jogszabályokban meghatározott feladatokat.
(2) A  miniszter megállapítja és évenként, a  tárgyév kezdetét megelőzően legalább negyvenöt nappal közzéteszi 
a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységét meghatározó ellenőrzési irányelvet, amelynek végrehajtásáról 
időszakos és éves tájékoztatást készít, és a miniszter hivatalos honlapján közzéteszi.
(3) A miniszter hatósági jogkörében a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok foglalkoztatók 
általi megtartásának, valamint a  foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének igazolása céljából 
hatósági nyilvántartást vezet.
(4) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatósági feladatkörében eljáró kormányhivatal által lefolytatott hatósági ügyben 
felügyeleti szervként a miniszter jár el.
(5) Szakmai irányítási feladatkörében a  miniszter – a  jogalkalmazás egységességének elősegítése érdekében – 
a  foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal számára a  közigazgatási per vitelére és 
felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozóan kötelező érvényű iránymutatást adhat.
(6) A miniszter adja ki az Európai Munkaügyi Hatóság hatáskörébe tartozó területeken végzett összehangolt vagy 
közös ellenőrzésekben való részvételre jogosító megbízólevelet.
(7) A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal ellátja a foglalkoztatást elősegítő 
szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény  
(a továbbiakban: Fftv.) 7–10. §-ában, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. 
(III. 10.) Korm. rendelet 3–4., 23., 25–27., valamint 8–20. §-ában meghatározott feladatokat.”

28. §  A 320/2014. Korm. rendelet 11. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § (1) A  foglalkoztatás-felügyeleti feladatkörében eljáró kormányhivatal kormánytisztviselője a  hatósági 
ellenőrzésre jogosító önálló munkavégzéshez a  kinevezésétől számított hat hónapon belül vizsgát tesz, valamint 
évenként részt vesz szakmai továbbképzésen.
(2) A  vizsgára való felkészítés, a  záróvizsga, valamint a  vizsgakötelezettség alóli mentesülés részletes szabályait 
a miniszter vizsgaszabályzatban állapítja meg.”

29. §  A 320/2014. Korm. rendelet 11. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás alcíme a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B.  § (1) Az  Fftv. 11.  § (1)  bekezdése, valamint a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B.  §  
(2)–(3)  bekezdése szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és 
a munkavédelmi hatóság a miniszter által létrehozott szakmai informatikai rendszerben (a  továbbiakban: szakmai 
informatikai rendszer) kezeli.
(2) A  nyilvántartások az  egyes szabályszegések vonatkozásában a  végleges és végrehajtható közigazgatási 
döntéseknek a  jogszabályokban meghatározott adatait tartalmazzák, a  jogszabályokban meghatározott 
időtartamig.
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(3) A  döntések adatait a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a  munkavédelmi hatóság a  honlapján az  egyes 
eljárásokból való kizárási feltételt képező szabályszegésenként teszi közzé. A  kizárási időszak leteltével a  kizáró 
feltételt képező szabályszegés nem jeleníthető meg.
(4) A  közigazgatási döntés ellen benyújtott keresetről, valamint a  bírósági döntésről a  foglalkoztatás-felügyeleti 
hatóság és a  munkavédelmi hatóság a  kapcsolódó peres irat mellékelésével elektronikus úton haladéktalanul 
tájékoztatja a minisztert.
(5) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a  munkavédelmi hatóság a  bírósági döntés tartalmától függően 
kezdeményezi a nyilvántartás adatainak javítását vagy módosítását.
(6) A szakmai informatikai rendszer felügyeletét a miniszter látja el. A felügyelet kiterjed a foglalkoztatás-felügyeleti 
hatóság és a munkavédelmi hatóság által hozott közigazgatási döntések adattartalmára, a döntés véglegesítésének 
gyakorlatára, az információáramlás menetére, valamint az adatfeltöltés rendjére.
(7) A  szakmai informatikai rendszer kezelésével, valamint a  munkaügyi nyilvántartásokhoz való hozzáférésre 
vonatkozó részletes feladatokat a miniszter felhasználói kézikönyvben állapítja meg.”

30. § (1) A 320/2014. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(ez a rendelet)
„d) az  illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja.)

 (2) A 320/2014. Korm. rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, a 883/2004/EK, a 492/2011/EU és az (EU) 2016/589 
rendelet módosításáról, valamint az  (EU) 2016/344 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i  
(EU) 2019/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

31. §  A 320/2014. Korm. rendelet
a) 2. alcím címében, 2.  §-ában, 4.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában, 5. alcím címében, 5.  § nyitó 

szövegrészében, valamint c), d) és f )  pontjában, 7.  § (1)  bekezdésében, a  IV. fejezet címében, a  11. alcím 
címében, 16. § (2) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg;

b) 5. § e) pontjában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti hatósági” szöveg
lép.

20. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § 
(2) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.

21. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 16. pontjában 
az „a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C.  §-ában” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatást 
elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi 
CXXXV. törvény 11. § (3)–(5) bekezdésében” szöveg lép.
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22. A központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami 
foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített 
adatátadás részletes szabályairól szóló 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

34. §  A központi nyugdíjbiztosítási szerv, az  egészségbiztosítási szerv, a  rehabilitációs hatóság, az  állami foglalkoztatási 
szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól 
szóló 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §-ában, 8. § (1) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében a „munkaügyi” 
szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.

23. Záró rendelkezések

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

36. § (1) E rendelet 27. §-a az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, a 883/2004/EK, a 492/2011/EU és az (EU) 2016/589 
rendelet módosításáról, valamint az  (EU) 2016/344 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i  
(EU) 2019/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) E rendelet 27. §-a
a) az  illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 

szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
érvényesítéséről és a  belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről 
szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a  munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány 
a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásukról, valamint a  foglalkoztatás-felügyeletről szóló 2020. évi 
CXXXV. törvény 12. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § a) pontja tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 9.  § b)  pontja tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) ellenőrzési időszak: a tárgyév április 1-től az azt követő év március 31-ig terjedő időtartam,
b) honvédelmi foglalkoztató: a  honvédelmi szervezet, a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló 
telepített munkahely és ideiglenes építési munkahely, valamint az  állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságok,
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c) honvédelmi szervezet: a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja szerinti szervezet és a  miniszter 
fenntartói irányítása alá tartozó honvédségi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény.

2. § (1) A  Kormány a  honvédelmi foglalkoztató tekintetében a  minisztert az  irányítása és felügyelete alá tartozó 
foglalkoztatás-felügyeletét ellátó hatóságként (a továbbiakban: katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság), országos 
illetőséggel jelöli ki.

 (2) A  honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a  katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésre 
(a  továbbiakban: hatósági ellenőrzés), valamint a  hatósági ellenőrzés alapján indított közigazgatási hatósági 
eljárásra a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendeletet 
(a továbbiakban: R.)
a) a 6. §-ában,
b) a 7. §-ában,
c) a 11. § c) pontjában,
d) a 13–15. §-ában,
e) a 16. § (1) bekezdés c) pontjában,
f ) a 19. §-ában,
g) a VII. Fejezetében
foglalt rendelkezések kivételével alkalmazni kell.

3. §  A katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
a) tárgyév kezdetét megelőzően legalább 45 nappal a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységét 

meghatározó ellenőrzési irányelvet és annak végrehajtásáról éves tájékoztatót ad ki,
b) honlapján közzéteszi az ellenőrzési időszakban végrehajtandó hatósági ellenőrzésekről szóló tervet,
c) jóváhagyja a hatósági ellenőrzések vizsgálati programját,
d) működteti a hatósági feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszert,
e) végzi a  foglalkoztatási jogszabályok honvédelmi foglalkoztatók általi megtartását elősegítő tájékoztatást, 

felvilágosító tevékenységet.

4. § (1) A katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az R. 5. § (2) bekezdésében meghatározott minimumkövetelményeknek 
való megfelelés ellenőrzését – a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 11.  § (1)  bekezdés g)  pontja és 19.  § 
(5)  bekezdés h)  pontja szerint biztosított – a  Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs 
Rendszer integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszer személyügyi, valamint pénzügyi nyilvántartásban tárolt 
adatai alapján hajtja végre.

 (2) A  hatósági ellenőrzés feladatait a  katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság katonai foglalkoztatás-felügyeleti 
ellenőrei látják el. A  katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr a  hatósági ellenőrzést a  jóváhagyott vizsgálati 
program alapján végzi. A  helyszíni vizsgálatot legalább két katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr egyidejűleg 
végzi, akik a helyszíni vizsgálat megkezdésekor az ellenőrzési jogosultságukat igazolják.

 (3) A  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (a továbbiakban: KNBSZ) érintő hatósági ellenőrzést olyan katonai 
foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr végezhet, akinek a nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték, és ennek során nem 
állapítottak meg nemzetbiztonsági kockázatot.

5. § (1) A 3. § b) pontja szerinti ellenőrzési terv – a folyamatos ellenőrzési feladatokat kivéve – tartalmazza
a) az ellenőrzési időszakot,
b) az ellenőrzés ütemezését,
c) az ellenőrzés tárgykörét és eszközét,
d) az ellenőrzés szempontrendszerét, valamint
e) az ellenőrzésre tervezett honvédelmi foglalkoztatókat.

 (2) A 3. § c) pontja szerinti vizsgálati program tartalmazza
a) a hatósági ellenőrzést végrehajtó szervezeti egység megnevezését,
b) a vizsgálatvezető, valamint a részt vevő katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrök nevét,
c) az ellenőrzött honvédelmi foglalkoztató megnevezését,
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d) helyszíni vizsgálat esetén annak a  helynek a  címét, ahol a  katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrök 
a helyszíni vizsgálatot végzik,

e) a hatósági ellenőrzés tárgyát és célját,
f ) a hatósági ellenőrzés módját,
g) a hatósági ellenőrzési időszakot,
h) a hatósági ellenőrzés megkezdésének és befejezésének tervezett időpontját, valamint
i) a katonai foglalkoztatás-felügyeleti ellenőr részletes feladatait.

 (3) A  KNBSZ-nél tervezett hatósági ellenőrzés esetén az  ellenőrzési terv és a  vizsgálati program jóváhagyását 
megelőzően a  katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság előzetesen egyezteti a  KNBSZ-szel az  (1)  bekezdés b) és 
c) pontjában és a (2) bekezdés e), g) és h) pontjában foglaltakat.

6. § (1) A  honvédelmi szervezetnek nem minősülő honvédelmi foglalkoztató (a továbbiakban: adatszolgáltató) 
a  tevékenysége megkezdését – honvédelmi foglalkoztatóvá válását – megelőzően írásban bejelenti a  katonai 
foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak
a) a nevét, székhelyét és adószámát,
b) azon területek címét, ahol munkavégzéssel járó tevékenységét honvédelmi foglalkoztatóként végzi vagy 

végezni fogja,
c) a tevékenység megkezdésének és várható befejezésének időpontját és
d) a b) pont szerinti területen végzett tevékenysége TEÁOR számát.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti területre vonatkozó állandó vagy ideiglenes belépési engedély iránti kérelem 
elbírálására jogosult honvédelmi szervezet vezetője – a  kérelem kézhezvételét követően – írásban felhívja 
az adatszolgáltató figyelmét az adatszolgáltatási kötelezettségre.

 (3) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatok változásáról haladéktalanul tájékoztatja a katonai foglalkoztatás-
felügyeleti hatóságot.

 (4) Az adatszolgáltató tájékoztatja alkalmazottait a honvédelmi foglalkoztatóvá válás időpontjáról és a munkavégzés, 
szolgálatteljesítés helyszínén a hatósági ellenőrzés végrehajtására jogosult megnevezéséről.

 (5) A  katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az  (1)  bekezdés szerinti adatok bejelentését követően hatósági 
ellenőrzést folytat le az R. 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottakra vonatkozóan.

 (6) Ha a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatósági ellenőrzése során jogsértést nem tapasztal, erről a hatósági 
ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a  honvédelmi foglalkoztató 
kérelmére.

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

8. §  A  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14. ) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 
1.27. pontjában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti
a) a  honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a  munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, 

valamint a  honvédelmi foglalkoztatók esetében a  rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról szóló 
500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint

b) a  honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az  ellenőrzés speciális 
eszközeiről szóló 11/2018. (VII. 19.) HM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös 
hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes 
szabályokról

A Kormány 
a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás felügyeletéről szóló  
2020. évi CXXXV. törvény 12. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 6. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a  foglalkoztatás-felügyeleti hatósági feladatokat 
a rendvédelmi szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

2. §  A rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a  foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésre, 
valamint a hatósági ellenőrzés alapján indított közigazgatási hatósági eljárásra a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendeletet
a) az 5. § (1) és (2) bekezdésében,
b) a 7. §-ában,
c) a 11. § c) pontjában,
d) a 13–15. §-ában,
e) a 16. § (1) bekezdés c) pontjában,
f ) a 19. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében,
g) a VII. Fejezetében
foglalt rendelkezések kivételével alkalmazni kell.

3. § (1) A  foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése körében a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzése 
a  foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi 
megtartására terjed ki.

 (2) A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés szempontjából minimumkövetelménynek kell tekinteni
a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése körében

aa) a jogviszonyt létesítő jognyilatkozat alakszerűségére és kötelező elemeire,
ab) a jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára,
ac) a jogviszonyt létrehozó szerződés vagy kinevezés kötelező tartalmi elemeire,

b) a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő 
bejelentési kötelezettségre,

c) a nők, a fiatal foglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos külön 
rendelkezésekre,

d) az ellenérték megfizetésére, valamint
e) a  jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítására és kiadására, valamint az  elszámolás 

megtörténtére
vonatkozó szabályok megtartását.

 (3) A  minimumkövetelmények körében a  foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés a  foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyt szabályozó jogszabály eltérést nem engedő követelményének foglalkoztató általi megtartására terjed ki.

4. § (1) A helyszíni vizsgálatot legalább két ellenőr egyidejűleg végzi.
 (2) A  polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő hatósági ellenőrzést olyan ellenőr végezheti, akinek 

a nemzetbiztonsági ellenőrzésére sor került, és annak során nemzetbiztonsági kockázatot nem állapítottak meg.

5. §  A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi 
hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről szóló 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
a) 2. §-ában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg,
b) 2/A. § (1) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg,
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c) 2/A. § (2) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg,
d) 2/A. § (3) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg,
e) 2/B.  § nyitó szövegrészében a  „Ha a  munkaügyi hatóság által lefolytatott ellenőrzés eredményeként 

a  jogsértés megállapítható, a  munkaügyi hatóság a  következő intézkedéseket teheti meg” szövegrész 
helyébe az „A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a jogszabálysértés megállapítása esetén” szöveg

lép.

6. §  Hatályát veszti
a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről szóló 

14/1997. (II. 26.) BM rendelet,
b) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkaügyi ellenőrzéséről szóló 17/2002. (XII. 30.) MeHVM rendelet.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási 
szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási 
szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(kényszerítő eszköz alkalmazásának szükségessége esetén)
„a) az általános szerv esetében az országos rendőrfőkapitány,”
(rendszeresítési eljárást kezdeményez.)

 (2) A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(kényszerítő eszköz alkalmazásának szükségessége esetén)
„d) az idegenrendészeti szerv esetében az idegenrendészeti szerv főigazgatója”
(rendszeresítési eljárást kezdeményez.)

2. § (1) A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendszeresítési javaslathoz csatolni kell:)
„b) a  kényszerítő eszköz gyártására, forgalmazására, illetve a  kapcsolódó szolgáltatások nyújtására jogosító 
– jogszabályban meghatározott – engedélyeket,”

 (2) A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendszeresítési javaslathoz csatolni kell:)
„d) a próbahasználat tapasztalatairól készült összesített jegyzőkönyvet (a továbbiakban: összesített jegyzőkönyv),”

 (3) A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendszeresítési javaslathoz csatolni kell:)
„f ) a  kényszerítő eszköz alkalmazási szabályait, valamint a  kezelésre, a  tárolásra, a  karbantartásra és a  javításra 
vonatkozó adatokat tartalmazó logisztikai célú üzemeltetési dokumentációt,”

3. §  A Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az alkalmazásba vételről az 5/A. melléklet szerinti alkalmazásba vételi határozattal a miniszter dönt, ha azt)
„d) az  országos rendőrfőkapitány, a  terrorizmust elhárító szerv vagy a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szerv főigazgatója kéri az idegenrendészeti szervnél”
(rendszeresített kényszerítő eszközre vonatkozóan.)
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4. §  A Korm. rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A  próbahasználatot az  általános szerv esetében az  országos rendőrfőkapitány által kijelölt szervnek, 
a  terrorizmust elhárító szerv, az  idegenrendészeti szerv vagy a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat 
ellátó szerv esetében a főigazgató által kijelölt szervezeti egységnek kell lefolytatnia, amelynek vezetője jóváhagyja 
az összesített jegyzőkönyvet.
(2) Az összesített jegyzőkönyv tartalmazza
a) a próbahasználat helyére és idejére vonatkozó adatokat,
b) a próbahasználatot végző szerv, illetve szervek megnevezését, valamint a jelenlévők névsorát,
c) a próbahasználatra bocsátott kényszerítő eszköz megnevezését és műszaki jellemzőit,
d) a próbahasználati terv végrehajtásának a leírását,
e) a próbahasználatra bocsátott kényszerítő eszköz alkalmazhatóságára vonatkozó tapasztalatok, valamint az ezzel 
összefüggő észrevételek leírását, valamint
f ) a 24. § a) vagy b) pontja szerinti megállapítást.”

5. §  A Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) Minősítő, összehasonlító, illetve ellenőrző vizsgálat
a) az e tevékenység elvégzésére akkreditált hazai vagy más EGT-államban működő szervtől vagy
b) – az  a)  pont szerinti akkreditáció hiányában – a  feladat jellegéhez igazodó személyi és műszaki technikai 
feltételekkel rendelkező
ba) független szervtől vagy
bb) a kényszerítő eszköz minősítő, összehasonlító, illetve ellenőrző vizsgálatára vonatkozó szakirányú végzettséggel 
és legalább 3 év szakirányú gyakorlattal rendelkező, valamint a  feladat jellegéhez igazodó műszaki-technikai 
feltételeket biztosítani képes természetes személytől, illetve egyéni vállalkozótól
fogadható el, nyilatkozat, igazolás vagy szakvélemény formájában.
(2) Nem tartozhat
a) a  minősítő, összehasonlító, illetve ellenőrző vizsgálatot megrendelő rendvédelmi szerv állományába 
az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott természetes személy, illetve egyéni vállalkozó, valamint
b) az  élet-, az  egészség-, a  baleset-, a  munka-, a  tűz-, illetve a  környezetvédelmi megfelelőségi igazolást kérő 
rendvédelmi szerv állományába az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott esetben az igazolást, illetve 
a szakvéleményt kiadó természetes személy, illetve egyéni vállalkozó.
(3) Az  (1)  bekezdés a) vagy b)  pontjában meghatározottak vizsgálati eredményeit a  rendszeresítési eljárás során 
figyelembe kell venni.”

6. §  A Korm. rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. §  A Korm. rendelet
a) 1. § b) pont bb) alpontjában a „védelemi” szövegrész helyébe a „védelmi” szöveg,
b) 1. § b) pont bc) alpontjában a „védelemi” szövegrész helyébe a „védelmi” szöveg,
c) 1. § h) pontjában a „szerv és” szövegrész helyébe a „szerv, az idegenrendészeti szerv, valamint” szöveg,
d) 8.  § (2)  bekezdésében az „Az országos rendőrfőkapitány, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy 

a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója a” szövegrész helyébe 
az „A rendőrség (1) bekezdés szerinti vezetője a” szöveg,

e) 9.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „az országos rendőrfőkapitány, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója 
vagy a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója” szövegrész helyébe 
az „a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetője” szöveg,

f ) 9.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „az országos rendőrfőkapitánynak, a  terrorizmust elhárító szerv 
főigazgatójának vagy a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatójának” 
szövegrész helyébe az „a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetőjének” szöveg,

g) 11.  §-ában a  „megindítását követően” szövegrész helyébe a  „megindításának elrendelésével egyidejűleg” 
szöveg és az  „az országos rendőrfőkapitány, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a  belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója” szövegrész helyébe az „a rendőrség 
8. § (1) bekezdése szerinti vezetője” szöveg,

h) 13. § (1) bekezdés b) pontjában a „lehetőségeit.” szövegrész helyébe a „lehetőségeit, vagy jelentős mértékű 
intézkedéstaktikai változást eredményez.” szöveg,



1602	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	39.	szám	

i) 14.  § (2)  bekezdésében az  „az országos rendőrfőkapitány, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója 
vagy a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója” szövegrész helyébe 
az „a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetője” szöveg,

j) 14.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a „rendőrfőkapitány vagy a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója kéri” 
szövegrész helyébe a „rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy az idegenrendészeti 
szerv főigazgatója kéri” szöveg,

k) 14. § (4) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg, a „kéri” szövegrész helyébe a „vagy” 
szöveg és az „általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott” szövegrész helyébe az „idegenrendészeti 
szerv főigazgatója kéri az általános” szöveg,

l) 14.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a  „rendőrfőkapitány vagy a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szerv főigazgatója kéri” szövegrész helyébe a „rendőrfőkapitány, a belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója vagy az idegenrendészeti szerv főigazgatója kéri” szöveg,

m) 17.  § (1)  bekezdésében az  „az országos rendőrfőkapitány, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója 
vagy a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója” szövegrész helyébe 
az „a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetője” szöveg,

n) 17. § (2) bekezdésében az „ajánlattevő nem” szövegrész helyébe az „ajánlattevő igazoltan objektív okból nem” 
szöveg,

o) 21.  §-ában az  „Az országos rendőrfőkapitány, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a  belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója a” szövegrész helyébe az „A rendőrség 
8. § (1) bekezdése szerinti vezetője a” szöveg,

p) 24. § nyitó szövegrészében az „arról készült” szövegrész helyébe az „összesített” szöveg,
q) 29. §-ában az „összehasonlító és” szövegrész helyébe az „összehasonlító, illetve” szöveg,
r) 31.  § (1)  bekezdésében az  „az országos rendőrfőkapitány, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója 

vagy a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója” szövegrész helyébe 
az „a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetője” szöveg

lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 119/2021. (III. 10.) korm. rendelethez
„5. melléklet a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG / TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT / NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT / 
ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

Határozat száma:

„Minősítés” (ha szükséges)

HATÁROZAT
alkalmazásba vételről

 I.  Az alkalmazásba vételi javaslat adatai
1.  Az alkalmazásba vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása
2.  Az ellátandó szervek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség
3.  Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének 

megjelölése
4.  Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás módja
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5.  Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra irányuló intézkedések
6.  A pótlásra, illetve a mennyiségi bővítésére vonatkozó feladatok megjelölése

 II.  Az alkalmazásba vétellel kapcsolatos döntés

Keltezés: ..........................................., ............... év ...............................hónap ......... nap

 ................................................
 országos rendőrfőkapitány / főigazgató

Mellékletek:
A kényszerítő eszköz rendszeresítéséről szóló korábbi dokumentumok másolata
Egyéb közölnivaló (ha szükséges)”

A Kormány 120/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g)  pontjában,
az 5. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6.  § tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei 
kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről 
szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” 
szövegrész helyébe az „a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem” szöveg lép.

2. Az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának 
központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet hatályon 
kívül helyezése

2. §  Hatályát veszti az  állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának 
központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet.

3. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek 
kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 4.  § nyitó szövegrészében az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” 
szövegrész helyébe az „a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem” szöveg lép.
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4. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve 
az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) 
Korm. rendelet módosítása

4. §  Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az  éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról 
és elkészítésének módjáról, az  adatszolgáltatás rendjéről, illetve az  adatszolgáltatási kötelezettség megszegése 
esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti javaslatnak]
„a) az erdészeti ágazatra vonatkozó része tartalmára, ideértve a Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése, valamint 
6.  cikke szerinti jelentési kötelezettséget, a  Soproni Egyetem a  Nemzeti Földügyi Központ (a  továbbiakban: NFK) 
14. § (1) bekezdés szerinti jelentésével összhangban javaslatot tesz a Szolgálat részére,”

5. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § Az Éltv. 38. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti nyilvántartást a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem vezeti.”

6. §  A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a) 47.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „7.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „7.  § (1)  bekezdés  

a)–c) pontjában” szöveg, és a „h) pont ha) és hb) alpontjában” szövegrész helyébe a „h) pont hb) alpontjában” 
szöveg,

b) 47.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „7.  § (5)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „7.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában, 7. § (5) bekezdésében” szöveg, és a „h) pont he) alpontjában” szövegrész helyébe a „h) pont ha) 
és he) alpontjában” szöveg

lép.

6. Az egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló  
413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 4.  § 
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását és elektromos érintésvédelmi 
felülvizsgálatát elvégezni jogosult szervezetek)
„a) Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem;”

7. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának 
végrehajtási rendjéről

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pont a)–c)  alpontjában és 15a. és 
15c.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

I. Fejezet
ÁltAlÁnOs rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az  5/2021. (I. 14.) Korm. rendelettel kihirdetett, egyrészről az  Izland, a  Liechtensteini Hercegség, a  Norvég 

Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának 
végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás és

b) a  6/2021. (I. 14.) Korm. rendelettel kihirdetett, a  Norvég Királyság és Magyarország között a  Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás

(a továbbiakban együtt: Együttműködési Megállapodások) szerinti EGT Finanszírozási Mechanizmusból, valamint 
Norvég Finanszírozási Mechanizmusból származó támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, 
a  teljesítés ellenőrzésére, a  felhasználásában, a  lebonyolításban és az  ellenőrzésben részt vevő természetes 
személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a  támogatást igénylőkre és 
a kedvezményezettekre.

 (2) A  rendelet hatálya nem terjed ki a  finanszírozási mechanizmusok donor országok szervezetei által kezelt 
programjaiból származó támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a  teljesítés ellenőrzésére, 
a  felhasználásában, a  lebonyolításban és az  ellenőrzésben részt vevő természetes személyekre, jogi személyekre, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a kedvezményezettekre.

 (3) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó források felhasználásának tekintetében az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a  továbbiakban: Ávr.) csak akkor kell alkalmazni, ha 
e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.

2. §  Az e  rendeletben foglalt jogokat és kötelezettségeket az Együttműködési Megállapodásokkal, továbbá az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Atr.) összhangban kell gyakorolni és teljesíteni.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E rendelet alkalmazásában
  1. bizonylat: a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 166.  § (1)  bekezdése szerinti 

számviteli bizonylat, ideértve az e rendelet szerinti számla- és költségösszesítőt is,
  2. donor hozzájárulás: a  finanszírozási mechanizmusok keretében a  donor országok által nyújtott, a  donor 

országok menedzsment költségeivel csökkentett nettó támogatás,
  3. donor ország: az  EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében Izland, a  Liechtensteini Hercegség és 

a Norvég Királyság, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében a Norvég Királyság,
  4. donor országok döntéshozatali szerve: az  EGT Finanszírozási Mechanizmus esetében az  EGT 

Finanszírozási Mechanizmus Bizottság, a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus esetén a  Norvég Királyság 
Külügyminisztériuma,

  5. donor partnerségi program: a  Donor Program Partner tanácsadói szerepben történő közreműködésével 
megvalósuló program,

  6. donor partnerségi projekt: donor országbeli partnerrel történő együttműködésben megvalósuló projekt,
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  7. donor projekt partner: a  projekt végrehajtása során elérendő célok megvalósulását elősegítő, a  donor 
országokban bejegyzett jogi személy, költségvetési szerv, nem kormányzati szervezet vagy bármely 
kormányközi szervezet,

  8. egt Finanszírozási mechanizmus: Izland, a  Liechtensteini Hercegség és a  Norvég Királyság által létrehozott 
támogatási alap (EGT Alap) hivatalos elnevezése,

  9. ellenőrzési nyomvonal: a  menedzsment és kontrollrendszer felelősségi és információs szintjeinek, 
kapcsolatainak leírása szövegesen, táblázatba foglalva vagy folyamatábrával szemléltetve,

10. előkészítési támogatási szerződés: a  Nemzeti Kapcsolattartó és a  Végrehajtó Ügynökség között a  technikai 
segítségnyújtás keretében előkészítési feladatokra létrejött szerződés,

11. éves programjelentés: az  egyes programok végrehajtásának előrehaladásáról szóló beszámoló, melyet 
a  Program Operátor készít el és küld meg a  Nemzeti Kapcsolattartó, valamint a  donor országok 
döntéshozatali szerve részére,

12. éves ülés: a  Nemzeti Kapcsolattartó és a  donor országok döntéshozatali szervének éves találkozója, melyen 
áttekintésre kerül a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos előrehaladás,

13. finanszírozási mechanizmusok: az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
együttes elnevezése,

14. grAce rendszer: a  finanszírozási mechanizmusok megvalósítása során a  donor országok által működtetett 
informatikai rendszer, amely tartalmazza mindazokat a  dokumentumokat és információkat, amelyek 
a végrehajtás során keletkeztek, és amelyek segítségével figyelemmel kísérhető mind a nemzeti szintű, mind 
a program- és projektszintű előrehaladás,

15. hazai informatikai rendszer: a  Nemzeti Kapcsolattartó iránymutatása alapján a  Végrehajtó Ügynökség 
által működtetett, a  pályázatok elektronikus benyújtását és a  projektek végrehajtásának nyomon 
követését támogató számítástechnikai információs rendszer, amely biztosítja a  támogatást igénylők és 
kedvezményezettek programszintű szervekkel való kapcsolattartását, illetve az adatok nyilvántartását,

16. hitelesítési jelentés: a  költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében az  Igazoló Hatóság által 
meghatározott formátumban és ütemezéssel az Igazoló Hatóság részére benyújtandó jelentés,

17. hitelesítési tevékenység: a  hitelesítést végző szerv által végzett, folyamatba épített, dokumentumalapú és 
helyszíni ellenőrzések összessége,

18. indikátor: a  projekt céljainak és várt eredményeinek megvalósulását, teljesülését mérő, fizikailag vagy 
pénzügyileg számszerűsített mutató,

19. kedvezményezett: a  programok keretében támogatásban részesülő projektgazda és projekt partner, 
a  program menedzsment forrásból részesülő Program Operátor, és a  Végrehajtó Ügynökség, a  technikai 
segítségnyújtás forrásaiból részesülő Nemzeti Kapcsolattartó, Igazoló Hatóság, Audit Hatóság, 
Szabálytalansági Hatóság, és a  Végrehajtó Ügynökség, a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából részesülő 
projektgazda, projekt partner, Program Operátor és Nemzeti Kapcsolattartó,

20. kétoldalú kapcsolatok Alapja: Magyarország és a donor országok közötti kétoldalú kapcsolatok előmozdítását 
szolgáló, nemzeti szinten elkülönített pénzügyi alap, melynek kezeléséért a Nemzeti Kapcsolattartó felel,

21. kifizetést igazoló bizonylat: bankszámlakivonat, banki igazolás, terhelési értesítő, készpénzkiadási 
pénztárbizonylat; egyszeres könyvvitelre kötelezettek esetében bankszámlakivonat, pénztárjelentés, 
főkönyvi napló; közszféra kedvezményezettekre vonatkozóan, nettó finanszírozási mód esetében a  Magyar 
Államkincstár igazolása a kötelezettség rendezéséről; állami, illetve önkormányzati adóhatósággal szemben 
adó-, vagy járuléknemek közötti, adófolyószámlával igazolt, az  adóhatóság által jóváhagyott átvezetés; 
elszámolt értékcsökkenési leírást igazoló immateriális javak, tárgyi eszközök kartonja,

22. kétoldalú kapcsolatok Alapjára vonatkozó megállapodásról szóló szerződés: a  donor országok döntéshozatali 
szerve és a Nemzeti Kapcsolattartó között létrejött szerződés, amely a Kétoldalú Kapcsolatok Bizottságának 
összetételét, szerepét és működését rögzíti,

23. menedzsment és kontrollrendszer: a Nemzeti Kapcsolattartó, az Igazoló Hatóság, az Audit Hatóság, a Program 
Operátor és a  Végrehajtó Ügynökség által kialakított és működtetett – a  finanszírozási mechanizmusok 
gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását biztosító – folyamatrendszer,

24. monitoring: a  projektek és programok végrehajtásának nyomon követése, amely a  támogató és 
a  kedvezményezett közötti megállapodásban foglalt eljárások követését, az  előrehaladás ellenőrzését és 
a lehetséges problémák időben történő azonosítását szolgálja,

25. nem kormányzati szervezet: önálló jogi személyiséggel bíró, nonprofit, önkéntes, nem kereskedelmi célú, 
a  helyi önkormányzatoktól, a  nemzetiségi önkormányzatoktól, a  központi kormányzattól, az  állam- és 
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közigazgatás szerveitől, politikai pártoktól és kereskedelmi szervezetektől független szervezet, ide nem értve 
a vallási szervezeteket és a politikai pártokat,

26. nemzeti szintű szerv: a  Nemzeti Kapcsolattartó, a  Szabálytalansági Hatóság, az  Igazoló Hatóság és az  Audit 
Hatóság,

27. nevesített projekt: a  program megállapodásban nevesített, a  donor országok döntéshozatali szerve által 
jóváhagyott, támogatásban részesülő projekt,

28. norvég Finanszírozási mechanizmus: a  Norvég Királyság által létrehozott támogatási alap (Norvég Alap) 
hivatalos elnevezése,

29. program: meghatározott fejlesztési területen megvalósuló stratégia, mely a  finanszírozási mechanizmusok 
támogatásával megvalósuló projekteken keresztül járul hozzá az  Együttműködési Megállapodásokban 
megállapított célok és eredmények eléréséhez,

30. programkoncepció: a  programot a  donor országok által megadott formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelően kifejtő, a  Program Operátorok által kidolgozott és a  donor országok döntéshozatali szervének 
jóváhagyásához kötött dokumentum,

31. program fenntartási időszak: az  adott program tekintetében az  első projektzáró jelentés Program Operátor 
általi elfogadásának napjától az utolsó projekt fenntartási időszakának lejártát követő 90. napig tartó időszak,

32. program megállapodás: a  donor országok döntéshozatali szerve és a  Nemzeti Kapcsolattartó közötti 
megállapodás, amely felhatalmazást ad a  donor országok döntéshozatali szerve által jóváhagyott program 
megvalósítására,

33. program menedzsment forrás: a  programok végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek 
finanszírozására szolgáló pénzügyi keret az egyes programok költségvetésén belül,

34. programszintű szerv: a Program Operátorok és a Végrehajtó Ügynökség,
35. program előkészítési megállapodás: az  Együttműködési Megállapodásokban meghatározott programok 

előkészítése tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátor és a Végrehajtó Ügynökség jogait és 
kötelezettségeit rögzítő háromoldalú, meghatározott időtartamra szóló megállapodás,

36. program végrehajtási megállapodás: egyes, a  donor országok döntéshozatali szerve által jóváhagyott 
programok előkészítése, végrehajtása és fenntartása tekintetében a  Nemzeti Kapcsolattartó, a  Program 
Operátor és a Végrehajtó Ügynökség jogait és kötelezettségeit rögzítő háromoldalú megállapodás,

37. projekt: a  finanszírozási mechanizmusok keretében támogatásban részesülő, meghatározott célra rendelt 
feladatok egy egységet képező sorozata,

38. projekt fenntartási időszak: a  projektzáró jelentés Program Operátor általi elfogadásának napjától kezdődő, 
a támogatási szerződésben nevesített időtartamig tartó időszak,

39. projektgazda: a  projekt kezdeményezéséért, előkészítéséért, végrehajtásáért és fenntartásáért felelős 
kedvezményezett,

40. projekt partner: a  projekt végrehajtása során elérendő célok megvalósulását elősegítő, Magyarországon, 
valamely kedvezményezett országban vagy Magyarországgal határos más országban bejegyzett jogi 
személy, költségvetési szerv, nem kormányzati szervezet vagy bármely nemzetközi szervezet, természetes 
személy, beleértve a donor projekt partnert is,

41. stratégiai jelentés: a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásának előrehaladásáról szóló beszámoló, melyet 
a Nemzeti Kapcsolattartó készít el és vitat meg az éves ülésen a donor országok döntéshozatali szervével,

42. szabálytalanság: a Szabályzatok és mellékleteinek előírásai, az Együttműködési Megállapodások, a program 
megállapodások, a  Finanszírozási Mechanizmus Iroda által elfogadott iránymutatások, bármely európai 
uniós jogi rendelkezés, a  nemzeti jogszabályok, illetve a  támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 
megsértését jelenti, ha a  finanszírozási mechanizmusok kedvezményezett országbeli végrehajtásának 
bármely szakaszában hatással van, vagy káros hatást gyakorol különösen a  finanszírozási mechanizmusok 
által finanszírozott bármely program, projekt vagy egyéb tevékenység végrehajtására, illetve költségvetésére,

43. szabálytalanság felelős: a  Nemzeti Kapcsolattartó, a  Program Operátor vagy a  Végrehajtó Ügynökség 
alkalmazásában álló, a szabálytalansági eljárással kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt személy,

44. szabálytalansági jelentés: a  felmerült szabálytalansági gyanúk és feltárt szabálytalanságok vonatkozásában 
a Szabálytalansági Hatóság által a donor országok döntéshozatali szerve részére megküldött rendszeres vagy 
eseti jelentés,

45. szabályzatok: az EGT Megállapodás 38c jegyzőkönyv 10.5. cikke értelmében a donor országok döntéshozatali 
szerve által kibocsátott, az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtására 
vonatkozó szabályzat, valamint a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a Norvég Finanszírozási 
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Mechanizmus 2014–2021-es időszakáról szóló megállapodás 10.5. cikke értelmében a Norvég Királyság által 
kibocsátott, a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtására vonatkozó 
szabályzat,

46. szállítói finanszírozás: a  támogatás folyósítása a  kedvezményezett által benyújtott kifizetés-igénylés alapján 
közvetlenül a szállító, a donor projekt partner, Donor Program Partner, vagy az engedményes pénzforgalmi 
számlájára történő utalással,

47. támogatási szerződés: a  támogató és a  kedvezményezett között létrejött szerződés vagy a  támogatási 
jogviszonyt létrehozó egyéb dokumentum,

48. támogatást igénylő: a támogatás-igénylést benyújtó, a projekt megvalósítására önállóan vagy projekt partner 
bevonásával kötelezettséget vállaló szervezet,

49. támogató: az  egyes programok keretében a  projektek részére megítélt támogatás tekintetében a  Program 
Operátor, a  program menedzsment forrás és a  technikai segítségnyújtás tekintetében a  Nemzeti 
Kapcsolattartó, a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó,

50. technikai segítségnyújtás: a finanszírozási mechanizmusok menedzsment és kontrollrendszerének kiépítésére 
és működtetésére szolgáló támogatási forrás,

51. technikai segítségnyújtás megállapodásáról szóló szerződés: a  donor országok döntéshozatali szerve és 
a kedvezményezett ország közötti, a technikai segítségnyújtás forrás felhasználásáról szóló megállapodás,

52. utófinanszírozás: a  kifizetett számlák vagy egyéb, az  elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási 
összegének utólagos megtérítése közvetlenül a  kedvezményezett vagy az  engedményes pénzforgalmi 
számlájára történő utalással.

4. §  E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában
  1. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,
  2. állami támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
  3. áttelepítés: ha

a) a  kérelmet benyújtó beruházó vagy a  kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba 
tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás 
egyik szerződő felének területén található létesítményből (a  továbbiakban: eredeti létesítmény)  
az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, 
ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott létesítmény),

b) az  eredeti, valamint a  támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás 
legalább részben ugyanazokat a  célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy 
igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó 
vállalkozás valamely, az  EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló 
tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,

  4. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,
  5. belvízi hajó: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 164. pontja szerinti jármű,
  6. belvízi kikötő: olyan vízi és szárazföldi részből álló terület, amely infrastruktúrája és berendezései révén 

lehetővé teszi belvízi hajók fogadását, azok ki- és berakodását, az áruk tárolását, fogadását és feladását, illetve 
az utasok, a legénység és egyéb személyek fel- és leszállását, beleértve minden egyéb olyan infrastruktúrát is, 
amelyre a kikötőben a közlekedési vállalkozóknak szükségük van,

  7. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
  8. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,
  9. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely előzetesen meghatározhatóan az  érintett vállalkozás 

igényeihez igazítottan jön létre,
10. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
11. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
12. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti innováció,
13. elsődleges mezőgazdasági termelés: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 

I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi 
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

14. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
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15. energetikai célú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés 
vagy létesítmény,

16. energiahatékonyság: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 103.  pontja szerint megtakarított 
energiamennyiség,

17. energiahatékony távfűtés és távhűtés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 124. pontja szerinti távfűtés és 
távhűtés,

18. élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,
19. értékelési terv: az Atr. 2. § 6b. pontja szerinti dokumentum,
20. értékelésiterv-köteles támogatási kategóriák: az 50–56. és a 60–68. alcím szerinti támogatási kategóriák,
21. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
22. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,
23. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 

növekedés,
24. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
25. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az  üzleti és fogyasztói környezet 

korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez,
26. hozzáférési infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 159. pontja szerinti infrastruktúra,
27. hitel: olyan megállapodás, amelyben a  hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget 

meghatározott időre a  hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a  hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy 
meghatározott időszakon belül visszafizesse az  összeget, különösen a  kölcsön vagy egyéb finanszírozási 
eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már 
meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható,

28. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
29. induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának 
a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a  részesedésszerzés kivételével 
olyan létesítmény eszközeinek az  eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely 
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,

30. innovációs klaszter: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti klaszter,
31. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontjában meghatározott feltételeknek 

megfelelő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés,
32. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,
33. innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely

a) független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy az iparági 
legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy 
ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, 
vagy

b) esetén a  támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a  működési költségek 
legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki, mely arányt pénzügyi előzményekkel nem 
rendelkező induló vállalkozás esetén a  tárgyi pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által 
hitelesített pénzügyi kimutatása igazolhatja,

34. ipari kutatás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 85.  pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus 
vizsgálat,

35. kapcsolt energiatermelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 108. pontja szerinti energiatermelés,
36. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,
37. kikötői felépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 158. pontja szerinti felépítmény,
38. kikötői infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 157. pontja szerinti infrastruktúra,
39. kirendelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 98. pontja szerinti alkalmazás,
40. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,
41. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
42. kotrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 160. pontja szerinti tevékenység,
43. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,
44. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
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45. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,
46. kvázisajáttőke-befektetés: a  saját tőke és a  hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely 

az  elsőhelyi hitelnél magasabb, de a  törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár és a  nemfizetéssel 
szemben nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a  tulajdonos számára elsősorban a  célvállalkozás 
nyereségétől vagy veszteségétől függ, így ide tartozik különösen a  biztosíték nélküli és alárendelt 
kölcsöntőke, ideértve a mezzanin tőkét is, tőkévé alakítható adósság vagy elsőbbségi tőke,

47. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
48. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,
49. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,
50. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás,
51. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,
52. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 

munkavállaló,
53. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
54. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
55. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
56. működési eredmény: a  beruházásnak az  Sztv. 3.  § (4)  bekezdés 5.  pontja szerinti hasznos élettartama alatt 

elért – a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel 
diszkontált – bevételei, csökkentve az  ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, 
így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, 
az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan 
értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha 
a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,

57. nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 107.  pontja szerinti 
energiatermelés,

58. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
59. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott vállalkozás,
60. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény,
61. saját forrás: a  kedvezményezett által a  projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az  Európai 

Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a  tagállam 
ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

62. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy 
vállalkozás számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében,

63. sAnI rendszer: az Atr. 2. § 14. pontja szerinti rendszer,
64. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 99.  pontja szerinti 

munkavállaló,
65. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
66. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy,
67. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti innováció,
68. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
69. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
70. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
71. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
72. tőkejuttatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 70. pontja szerinti juttatás,
73. tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 76.  pontja szerinti kis- és 

középvállalkozás,
74. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,
75. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális 

javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény 
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a  korábban 
végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az  olyan létesítmény eszközeinek 
független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra 
került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott 
létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,
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76. újrafeldolgozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 128. pontja szerinti tevékenység,
77. újrahasználat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 126. pontja szerinti használat,
78. újrahasználatra való előkészítés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 127. pontja szerinti tevékenység.

5. §  E rendelet intézményrendszeri szereplőket érintő rendelkezései alkalmazásában
  1. Audit hatóság: az  Együttműködési Megállapodásokban kijelölt, a  menedzsment és kontrollrendszerek 

megfelelőségét ellenőrző független nemzeti szintű szerv,
  2. donor program partner: a donor országban lévő állami szerv vagy a donor országok által kijelölt kormányközi 

szervezet, amely a program előkészítésében, illetve végrehajtásában tanácsadói szerepet tölt be,
  3. döntéselőkészítő bizottság: a  Nemzeti Kapcsolattartó által létrehozott és az  általa kijelölt tagokból álló 

bizottság, amely a Végrehajtó Ügynökség kiválasztásának előkészítésében vesz részt,
  4. egt Finanszírozási mechanizmus bizottság: az  EFTA államok Állandó Bizottsága által, az  EGT Finanszírozási 

Mechanizmus 2014–2021-es időszakának irányítására létrehozott bizottság,
  5. együttműködési bizottság: a  Program Operátor által létrehozott, a  program előkészítését és végrehajtását 

támogató tanácsadó testület,
  6. értékelő bizottság: a  Program Operátor által létrehozott testület, amely a  program keretében támogatandó 

projektekre tesz javaslatot,
  7. Finanszírozási mechanizmus Iroda: a  finanszírozási mechanizmusok operatív végrehajtásában a  donor 

országokat támogató, kapcsolattartóként működő szervezet,
  8. hitelesítést végző szerv: a  projektgazdák és projekt partnerek felmerült költségei tekintetében a  Végrehajtó 

Ügynökség, az  oktatás és ösztöndíjak program keretében támogatott projektgazdák és projekt partnerek 
felmerült költségei tekintetében a  Program Operátor, a  programszintű szervek és a  nemzeti szintű szervek 
felmerült költségei tekintetében a  Nemzeti Kapcsolattartó, a  Nemzeti Kapcsolattartónál a  Kétoldalú 
Kapcsolatok Alapja terhére felmerült költségek tekintetében az Igazoló Hatóság,

  9. Igazoló hatóság: az  Együttműködési Megállapodásokban kijelölt, a  pénzügyi adatok hitelességét igazoló 
független nemzeti szintű szerv,

10. kétoldalú kapcsolatok bizottsága: a  kedvezményezett ország által létrehozott bizottság, a  kétoldalú ügyek 
megvitatására, a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapjának felhasználására, valamint a  kétoldalú kapcsolatok 
erősítésére,

11. nemzeti kapcsolattartó: az  Együttműködési Megállapodásokban kijelölt, a  donor országokkal való 
kapcsolattartásért és a  finanszírozási mechanizmusok szabályszerű végrehajtásáért felelős nemzeti szintű 
szerv,

12. nemzetközi partnerszervezet: a  donor országok döntéshozatali szerve által kijelölt nemzetközi szervezet, 
testület vagy annak ügynöksége, amely részt vesz a  finanszírozási mechanizmusok 2014–2021-es 
időszakának végrehajtásában,

13. Operatív bizottság: a  Nemzeti Kapcsolattartó által létrehozott bizottság, amely rendszeresen vizsgálja 
a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásának előrehaladását az elvárt eredmények és célok elérésében,

14. program Operátor: az  egyes programok előkészítéséért, végrehajtásáért és fenntartásáért felelős, 
az Együttműködési Megállapodásokban kijelölt szerv,

15. szabálytalansági hatóság: az  Együttműködési Megállapodásokban kijelölt, közfeladatot ellátó nemzeti 
intézmény, amely felelős a kedvezményezett ország nevében a szabálytalansági jelentések előkészítéséért és 
benyújtásáért,

16. Végrehajtó ügynökség: a  finanszírozási mechanizmusok és egyes programjai végrehajtásában a  Nemzeti 
Kapcsolattartóval, illetve a Program Operátorokkal kötött megállapodások alapján közreműködő szerv.

3. Támogatási jogcímek

6. §  Az e rendelet alapján támogatható támogatási jogcímek:
a) üzletfejlesztés, innováció, kis- és középvállalkozások,
b) kutatás,
c) oktatás és ösztöndíjak,
d) egészségügy,
e) roma integráció,
f ) helyi fejlesztések,
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g) megújuló energia, energiahatékonyság, energiabiztonság,
h) a klímaváltozás hatásainak enyhítése és adaptáció,
i) kultúra.

4. Állami támogatásnak minősülő jogcímek

7. §  Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §
  1.  a) pontja alapján kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
  2.  a) pontja alapján induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
  3.  b) pontja alapján kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
  4.  a) és b) pontja alapján innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
  5.  a) és b) pontja alapján kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
  6.  a) és b) pontja alapján eljárási és szervezési innováció támogatása,
  7.  b) pontja alapján a halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás,
  8.  b) és e) pontja alapján képzési támogatás,
  9.  e)  pontja alapján a  hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásához bértámogatás formájában nyújtott 

támogatás,
10.  e)  pontja alapján a  hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek 

ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
11.  a), g) és h)  pontja alapján az  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában 

a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás,
12.  a), g) és h)  pontja alapján a  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott 

beruházási támogatás,
13.  a), g) és h) pontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
14.  g) pontja alapján nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás,
15.  a), g) és h) pontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,
16.  g) és h) pontja alapján energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás,
17.  a) és g) pontja alapján hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás,
18.  g) és h) pontja alapján energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
19.  a), g) és h) pontja alapján környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
20.  h) pontja alapján természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás,
21.  i) pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
22.  a) és f ) pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,
23.  a) pontja alapján belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,
24.  a), b) és e)–i) pontja alapján csekély összegű támogatás,
25.  e) pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés,
26.  i) pontja alapján audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatás,
27.  a) pontja alapján regionális beruházási támogatás
nyújtható.

II. Fejezet
Intézményrendszer

5. Az intézményrendszer működésével kapcsolatos általános szabályok

8. § (1) A  Nemzeti Kapcsolattartó, az  Igazoló Hatóság, a  Szabálytalansági Hatóság és a  programszintű szervek olyan 
menedzsment és kontrollrendszert alakítanak ki és működtetnek, amely biztosítja
a) a szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes tevékenységét,
b) a feladatok és funkciók meghatározását és a Szabályzatoknak megfelelő megosztását,
c) pontos, megalapozott és dokumentált információk, beszámolók, jelentések és nyilatkozatok megfelelő 

időben történő rendelkezésre állását, és
d) a  támogató és a  kedvezményezett közötti, valamint az  egyéb jogviszonyokban és az  alkalmazandó 

jogszabályokban foglaltak betartását.
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 (2) A  Nemzeti Kapcsolattartó, az  Igazoló Hatóság, a  Szabálytalansági Hatóság és a  programszintű szervek 
gondoskodnak ellenőrzési nyomvonal kialakításáról, valamint az esetleges változások haladéktalan átvezetéséről.

 (3) A  programszintű szervek feladata olyan programszintű menedzsment és kontrollrendszer kidolgozása, amely 
magában foglalja
a) a költséghitelesítési tevékenység folyamatát,
b) az ellenőrzési és monitoring tevékenységet,
c) a  szabálytalanságok megelőzését, mérséklését, feltárását, az  azokról való jelentéstételt és a  szükséges 

intézkedések meghozatalát és végrehajtását magában foglaló folyamatokat, és
d) az ellenőrzési nyomvonalakat.

9. § (1) A  nemzeti szintű szervek és a  programszintű szervek a  finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggő 
tevékenységeik bevételei és kiadásai tekintetében programonként, illetve a  donor hozzájárulás egyéb támogatási 
forrásaiként elkülönített nyilvántartást vezetnek.

 (2) A  nemzeti szintű szervek és a  programszintű szervek az  e  rendeletben foglalt feladataik ellátása során a  hazai 
informatikai rendszert, illetve a GRACE rendszert használják.

 (3) A  hazai informatikai rendszer, illetve a  GRACE rendszer segítségével küldött elektronikus értesítést hivatalos 
értesítésnek kell tekinteni.

10. § (1) A  támogatási döntés előkészítésében és meghozatalában, a  hitelesítési, az  elszámolási, a  szabálytalansági és 
az  ellenőrzési folyamatokban nem vehet részt az  a  személy vagy szervezet, aki az  adott pályázati felhívásra 
projektjavaslatot nyújtott be, a projektjavaslat elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, valamint az, aki
a) ezen szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b) ezen szervezet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának vagy kuratóriumának tagja,
c) ezen szervezet tagja vagy abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
d) az  értékelésre, a  minőség-ellenőrzésre vagy a  bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy 

kidolgozásában bármilyen formában részt vett,
e) az a)–d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója,
f ) tekintetében a  folyamatban érintett nemzeti szintű szervhez vagy programszintű szervhez érkezett 

bejelentés alapján vagy hivatalból a  nemzeti szintű szerv vagy a  programszintű szerv megállapítja, hogy 
a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható,

g) politikai párt vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, 
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, helyi 
önkormányzati társulás döntéshozó szervezetének tagja, országgyűlési képviselő, európai parlamenti 
képviselő, nemzetiségi önkormányzat tisztségviselője, vagy

h) az elfogultságát bejelenti.
 (2) Ha a  kiválasztási, szerződéskötési, hitelesítési, elszámolási, szabálytalansági és ellenőrzési folyamat során olyan 

tény merül fel, amely alapján az  (1)  bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennállhat, az  összeférhetetlenséggel 
érintett személy vagy szervezet ezt a  folyamatban érintett nemzeti szintű szervnek vagy programszintű szervnek 
haladéktalanul írásban bejelenti. Ha a  nemzeti vagy programszintű szerv a  bejelentés alapján megállapítja 
az  összeférhetetlenség fennállását, az  összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon ügy 
tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült a továbbiakban nem járhat el.

 (3) Ha az  összeférhetetlenség fennállásáról a  nemzeti szintű szerv vagy a  programszintű szerv a  (2)  bekezdés szerinti 
bármely folyamatot követően szerez tudomást, az  eljárás teljes körű ellenőrzését lefolytatja és a  szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

 (4) A kiválasztási, a szerződéskötési, a hitelesítési, az elszámolási, a szabálytalansági és az ellenőrzési folyamatban részt 
vevő személy vagy szervezet a  feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban alkalmazandó felelősségi szabályok 
szerint felelősséggel tartozik a  pártatlan, megkülönböztetésmentes és szakmai követelményeknek megfelelő 
feladatellátásáért.

 (5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi szabályok alól részben vagy egészben mentesítés adható, ha egy 
szervezeten belül kerülnek ellátásra a  nemzeti szintű szerv, a  programszintű szerv és a  kedvezményezett egyes 
feladatai. Ebben az  esetben a  szervezeten belüli funkcionális és személyi elkülönítés biztosítása módját belső 
szabályzatban, valamint ennek alapján a  menedzsment és kontrollrendszer leírásában, továbbá az  ellenőrzési 
nyomvonalban szükséges rögzíteni.
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11. §  E rendelet rendelkezéseinek vélelmezett megsértése esetén a  finanszírozási mechanizmusok hazai hivatalos 
honlapján közzétett panasz- és kifogáskezelési szabályzatban meghatározott módon lehet panaszt vagy kifogást 
benyújtani. A  benyújtott kifogásnak az  e  rendeletben meghatározott eljárások tekintetében – ha jogszabály 
eltérően nem rendelkezik – nincs halasztó hatálya.

12. §  E rendelet szerinti eljárásokban méltányosságnak helye nincs.

6. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladatai

13. §  Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
a) figyelemmel kíséri a  finanszírozási mechanizmusok végrehajtását, a  programok hatásait és azokról 

tájékoztatja a Kormányt,
b) javaslatot tesz a  Nemzeti Kapcsolattartó útján a  finanszírozási mechanizmusok irányítási, finanszírozási, 

intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,
c) előkészíti a  finanszírozási mechanizmusok végrehajtására szolgáló költségvetési források felhasználására 

vonatkozó szabályozást,
d) gondoskodik a nemzeti szintű és programszintű szervek által lefolytatott közbeszerzések ellenőrzéséről,
e) gondoskodik az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésének koordinálásáról.

7. Az államháztartásért felelős miniszter feladatai

14. § (1) Az  államháztartásért felelős miniszter feladata a  finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben 
a támogatások ellenőrzésének szabályozása, harmonizációja, koordinációja, valamint az audit hatósági és az igazoló 
hatósági feladatok ellátásának biztosítása.

 (2) Az  államháztartásért felelős miniszter a  finanszírozási mechanizmusokból származó támogatások ellenőrzésének 
szabályozása, harmonizációja, koordinációja során különösen a következő feladatokat látja el:
a) gondoskodik a  finanszírozási mechanizmusokból származó támogatások belső kontrollrendszerére 

vonatkozó nemzeti jogszabályok és módszertanok előkészítéséről, kidolgozásáról és folyamatos 
továbbfejlesztéséről,

b) gondoskodik az ellenőrzéseknek a megfelelő nemzetközi ellenőrzési standardok és harmonizált módszertan 
szerint történő lefolytatásának elősegítéséről,

c) közreműködik a támogatásokat érintő ellenőrzések koordinációjában.

8. A Nemzeti Kapcsolattartó feladatai

15. § (1) A  Nemzeti Kapcsolattartó felel a  finanszírozási mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, valamint szabályszerű 
végrehajtásáért. A Nemzeti Kapcsolattartó feladatai különösen a következők:
a) kapcsolattartóként jár el a  finanszírozási mechanizmusokkal összefüggésben, képviseli Magyarországot 

a donor országok felé,
b) biztosítja a programok szabályszerű végrehajtását,
c) gondoskodik a nemzeti szintű menedzsment és kontrollrendszer leírásának elkészítéséről, valamint felügyeli 

a  programszintű menedzsment és kontrollrendszer leírásának elkészítését, és benyújtja azokat a  donor 
országok döntéshozatali szerve részére,

d) ajánlásokat fogalmaz meg és jóváhagyja a programszintű szervek által készített programszintű menedzsment 
és kontrollrendszer leírását és az ellenőrzési nyomvonalakat,

e) ellenőrzi és értékeli a  programok előrehaladását, valamint a  program- és projektszintű fenntartási 
kötelezettségek teljesítését, különös tekintettel az  Együttműködési Megállapodásokban és a  program 
megállapodásokban vállalt kötelezettségek teljesülésére,

f ) gondoskodik a programszintű szervek szabályszerű működésének ellenőrzéséről,
g) ellenőrzi és véleményezi a programszintű szervek által benyújtott dokumentumokat,
h) évente stratégiai jelentésben számol be a  donor országok döntéshozatali szerve részére a  finanszírozási 

mechanizmusok megvalósulásáról,
i) felállítja a  Kétoldalú Kapcsolatok Bizottságát és az  Operatív Bizottságot, elkészíti ügyrendjüket és irányítja 

tevékenységüket,
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j) eleget tesz a  finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos, a  Nemzeti Kapcsolattartó által 
biztosítandó nyilvánossági és tájékoztatási követelményeknek,

k) közreműködik a  szabálytalansági jelentések donor országok döntéshozatali szerve részére történő 
benyújtásában,

l) kezeli a  technikai segítségnyújtás keretének forrásait, továbbá a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapjának forrásait, 
valamint összeállítja az ezekre vonatkozó közbenső és záró pénzügyi jelentéseket,

m) megköti a támogatási szerződéseket,
n) megszervezi az éves ülést, és
o) benyújtja a hitelesítést végző szerv által szolgáltatott adatok alapján az  Igazoló Hatóság részére a kifizetési 

ütemterveket.
 (2) A Nemzeti Kapcsolattartó gondoskodik a pénzügyi feladatok koordinációjáról, így különösen

a) a programszintű szervek és a  nemzeti szintű szervek által felhasznált költségekről szóló beszámolók 
ellenőrzéséről és a felmerült költségek hitelesítéséről,

b) a jóváhagyott kifizetési dokumentáció alapján a támogatás kedvezményezettek részére történő folyósításáról,
c) hitelesítési jelentés készítéséről és az Igazoló Hatóság részére történő benyújtásáról,
d) a donor hozzájárulás rendezéséről a 89. §-nak megfelelően, az Igazoló Hatósággal együttműködve, és
e) a pénzügyi feladatok tekintetében a  nemzeti szintű szervek és a  programszintű szervek részére történő 

adatszolgáltatásról.

9. A Szabálytalansági Hatóság feladatai

16. §  A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben a  Szabálytalansági Hatóság feladatai különösen 
a következők:
a) jelenti a  donor országok döntéshozatali szerve részére a  szabálytalanságokat, valamint a  hatáskörrel 

rendelkező nemzeti hatóságok által az  ilyen szabálytalanságok megelőzésére, felderítésére, kivizsgálására 
vagy orvoslására megtett intézkedéseket, és

b) nyilvántartást vezet minden szabálytalanságról, és a  donor országok döntéshozatali szerve kérésére  
1 hónapon belül információt szolgáltat a szabálytalanságokról.

10. Az Igazoló Hatóság feladatai

17. §  A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben az  Igazoló Hatóság feladatai különösen 
a következők:
a) ellenőrzi és benyújtja a donor országok döntéshozatali szerve részére a közbenső pénzügyi jelentéseket és 

a záró pénzügyi jelentéseket,
b) hitelesítést végez a  Nemzeti Kapcsolattartónál a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapja terhére felmerülő költségek 

tekintetében,
c) tényfeltáró vizsgálatokat végez a  pénzügyi jelentések igazolásának alátámasztása érdekében a  hitelesítést 

végző szerveknél,
d) összeállítja és benyújtja a  donor országok döntéshozatali szerve részére a  kifizetési előrejelzéseket 

a hitelesítést végző szervek által közölt kifizetési ütemezések alapján,
e) nyilvántartja az  igazolási tevékenységgel összefüggésben az  Audit Hatóság által lefolytatott ellenőrzések 

eredményeit,
f ) nyilvántartja elektronikus formában a  donor országok döntéshozatali szerve felé jelentett és elszámolt 

költségeket,
g) megnyitja és kezeli a finanszírozási mechanizmusok keretében folyósított támogatások fogadására szolgáló 

elkülönített számlákat és fogadja a támogatásokat a donor országoktól,
h) biztosítja, hogy a  donor hozzájárulás utólagosan átutalásra kerüljön a  központi költségvetés közvetlen 

bevételei megfelelő számlájára, és
i) visszatéríti a  donor országok részére a  program zárását követően valamely program vagy projekt részére 

folyósított támogatás részben vagy egészben történő törlése következtében visszafizetendő, valamint 
visszavont összegeket, amelyek esetén közbenső pénzügyi jelentésben, vagy záró pénzügyi jelentésben nem 
történt meg a visszakövetelt összeg elszámolása.
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11. Az Audit Hatóság feladatai

18. §  A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben az  Audit Hatóság feladatai különösen 
a következők:
a) elkészíti a nemzeti szintű, valamint a programszintű menedzsment és kontrollrendszer leírásához kapcsolódó 

jelentést és véleményt,
b) elkészíti és a  donor országok döntéshozatali szerve kérésére benyújtja a  programok ellenőrzési stratégiáját 

a donor országok döntéshozatali szerve részére,
c) ellenőrzéseket folytat le a  nemzeti szintű menedzsment és kontrollrendszer hatékony működésének 

értékelése érdekében,
d) lefolytat programonként legalább egy ellenőrzést a  programok végrehajtásának időszaka során 

a programszintű menedzsment és kontrollrendszerek hatékony működésének értékelése érdekében,
e) elvégzi a  projektek mintavételes ellenőrzését a  költségelszámolások megfelelőségének ellenőrzése 

érdekében,
f ) elkészíti és benyújtja a  donor országok döntéshozatali szerve részére az  éves ellenőrzési jelentést és 

véleményt,
g) elkészíti és benyújtja a  donor országok döntéshozatali szerve részére a  záró ellenőrzési jelentést és 

a zárónyilatkozatot, és
h) közreműködik a  donor országok szervei által lefolytatott ellenőrzésekről készült jelentésekkel kapcsolatos 

észrevételek megtételében.

12. A Program Operátor feladatai

19. §  A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben a  Program Operátor feladatai különösen 
a következők:
  1. felel az  adott program előkészítéséért, végrehajtásáért és a  projektszintű fenntartási kötelezettségek 

ellenőrzéséért a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveivel összhangban,
  2. biztosítja, hogy a  támogatott projektek hozzájáruljanak a  finanszírozási mechanizmusok átfogó céljaihoz 

és a  programtól elvárt eredményekhez és célokhoz, valamint biztosítja a  Szabályzatoknak, a  program 
megállapodásnak, valamint a  nemzeti és európai uniós jognak való megfelelést a  program végrehajtása 
során,

  3. elkészíti a  Nemzeti Kapcsolattartó ajánlásai alapján, a  Végrehajtó Ügynökség közreműködésével 
a programszintű menedzsment és kontrollrendszer leírását és az ellenőrzési nyomvonalat, valamint megküldi 
jóváhagyásra azokat a Nemzeti Kapcsolattartó részére,

  4. együttműködik az Együttműködési Megállapodásokban meghatározott szervezetekkel,
  5. felállítja az  Együttműködési Bizottságot donor partnerségi program esetén, vagy a  Nemzetközi 

Partnerszervezettel partnerségben megvalósított program esetén,
  6. kidolgozza a pályázati felhívásokat és útmutatókat a Végrehajtó Ügynökség közreműködésével, és biztosítja 

megjelentetésüket,
  7. meghatározza a pályázatok szakmai értékelését végző független szakértőkkel szemben támasztott szakmai 

követelményeket, és kijelöli a pályázatok szakmai értékelését végző független szakértőket,
  8. felállítja az Értékelő Bizottságot,
  9. dönt a projektek támogatásáról,
10. megköti a támogatási szerződéseket,
11. értékeli a  projektek céloknak megfelelő előrehaladását, ennek érdekében kockázatelemzésen alapuló 

monitoring tervet készít és monitoring látogatásokat folytat le,
12. közreműködik a programot érintő ellenőrzések lefolytatásában,
13. rögzíti a  program végrehajtásával kapcsolatos, a  Program Operátori feladatok ellátása során keletkező 

adatokat elektronikus formában a hazai informatikai rendszerbe,
14. elkészíti és benyújtja az  éves programjelentést és záró programjelentést a  donor országok döntéshozatali 

szerve és a nemzeti szintű szervek részére,
15. elkészíti és benyújtja a Nemzeti Kapcsolattartó által szolgáltatott adatok alapján a közbenső és záró pénzügyi 

jelentéseket az Igazoló Hatóság részére,
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16. benyújtja a Végrehajtó Ügynökség által szolgáltatott adatok alapján az  Igazoló Hatóság részére a  kifizetési 
ütemterveket,

17. igazolja a Végrehajtó Ügynökség által ellátott feladatok elvégzését,
18. eleget tesz a  program végrehajtásával kapcsolatos, a  Program Operátor által biztosítandó nyilvánossági 

követelményeknek,
19. együttműködik a  Szabálytalansági Hatósággal jelentéstételi és egyéb kötelezettségek ellátásával 

a szabálytalanság-kezelési rendszer működtetésében, és
20. adatot szolgáltat a GRACE rendszeren keresztül.

13. A Végrehajtó Ügynökség kiválasztása és feladatai

20. § (1) A  Végrehajtó Ügynökség pályázati felhívás alapján kerül kiválasztásra a  Nemzeti Kapcsolattartó által kidolgozott 
eljárásrend szerint.

 (2) A pályázat kötelező tartalmi elemei:
a) a pályázati adatlap,
b) a menedzsmentterv,
c) a pénzügyi terv, és
d) a pályázati felhívásban meghatározott egyéb mellékletek.

 (3) A  pályázatok elbírálása formai, jogosultsági, értékelési, valamint tartalmi kritériumok alapján történik. A  Nemzeti 
Kapcsolattartó a  pályázatok beérkezését követően a  pályázati felhívásban szereplő formai és jogosultsági 
kritériumoknak, valamint az értékelési előfeltételeknek való megfelelőséget vizsgálja. A Döntéselőkészítő Bizottság 
végzi a tartalmi értékelést, amely pontozással történik.

 (4) Az értékelt pályázatokat a Döntéselőkészítő Bizottság felterjeszti döntéshozatalra a Nemzeti Kapcsolattartó részére. 
A  Nemzeti Kapcsolattartó vezetője a  Döntéselőkészítő Bizottság által rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján a  pályázat benyújtási határidejének lejártától számított 120 napon belül dönt a  nyertes pályázatról vagy 
a pályázat elutasításáról. A Nemzeti Kapcsolattartó a döntésről a döntés meghozatalától számított 10 napon belül 
értesíti a pályázókat. A nyertes pályázó látja el a Végrehajtó Ügynökség feladatait.

21. §  A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben a  Végrehajtó Ügynökség feladatai különösen 
a következők:
  1. közreműködik a Nemzeti Kapcsolattartó ajánlásai alapján a programszintű menedzsment és kontrollrendszer 

leírásának és az ellenőrzési nyomvonalának elkészítésében, módosításában,
  2. közreműködik az adott program, illetve az azzal összefüggésben szükséges pályázati útmutatók, felhívások és 

egyéb dokumentumok kidolgozásában,
  3. megjelenteti a pályázati felhívásokat,
  4. fogadja a  pályázatokat, valamint a  befogadási kritériumok és a  formai követelmények szempontjából 

ellenőrzi azokat,
  5. biztosítja a  pályázatok szakmai értékelését végző független szakértői kör rendelkezésre állását és 

bevonásukkal közreműködik a pályázatok értékelésében,
  6. közreműködik a támogatási szerződések megkötésében és módosításában,
  7. fogadja, ellenőrzi és hitelesíti a projektek költségelszámolását és kifizetés-igényléseit,
  8. ellenőrzi a  projektek végrehajtása során a  kedvezményezettek által lefolytatott 

– projektszintű – közbeszerzéseket,
  9. éves helyszíni ellenőrzési tervet készít a Program Operátorral egyeztetve kockázatelemzés alapján, és annak 

megfelelően lefolytatja a helyszíni ellenőrzéseket,
10. működteti az  egyes projektekkel kapcsolatos, végrehajtást támogató és az  adatok nyilvántartását biztosító 

hazai informatikai rendszert,
11. biztosítja a programok végrehajtásához kapcsolódó nyomtatott és elektronikus formátumú dokumentumok 

elkülönített rendben történő nyilvántartását és archiválását, és lehetővé teszi az  azokba való betekintést 
a más szervek által lefolytatott ellenőrzések céljából,

12. adatot szolgáltat a GRACE rendszeren keresztül,
13. adatot szolgáltat a Program Operátor részére az éves és záró programjelentésekhez,
14. adatot szolgáltat a Program Operátor részére a közbenső és záró pénzügyi jelentés összeállításához,
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15. adatot szolgáltat a  Program Operátor részére az  Igazoló Hatóság által igényelt kifizetési ütemtervek 
összeállításához,

16. adatot szolgáltat a Program Operátor részére a projektek szakmai előrehaladási jelentéseinek jóváhagyásához 
szükséges pénzügyi adatokról,

17. közreműködik a szabálytalanság-kezelési rendszer működtetésében,
18. közreműködik a  program kommunikációs tervének kidolgozásában és a  program nyilvánosságának 

biztosításában,
19. közreműködik a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapja pályáztatásának és a  projektek végrehajtásának 

lebonyolításában,
20. ügyfélszolgálatot működtet,
21. ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a donor ország és a Nemzeti Kapcsolattartó között létrejött, technikai 

segítségnyújtás megállapodásáról szóló szerződés, valamint a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapjára vonatkozó 
megállapodásról szóló szerződés meghatároz, és

22. egyéb olyan feladat, amelyet a  Program Operátor a  program előkészítési megállapodásban, valamint 
a program végrehajtási megállapodásban meghatározottak szerint feladatkörébe utal.

14. A Kétoldalú Kapcsolatok Bizottsága

22. § (1) A Kétoldalú Kapcsolatok Bizottságának feladata különösen:
a) megvitatja a  kétoldalú érdekeket, meghatározza a  kezdeményezéseket és áttekinti a  kétoldalú kapcsolatok 

megerősítését kitűző cél elérése érdekében elért előrehaladást,
b) elfogadja az éves ülésen megvitatandó, Kétoldalú Kapcsolatok Alapja tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó 

által készített munkatervet, és
c) meghatározza a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja keretében biztosított támogatást és a programokhoz történő 

allokálását a kétoldalú érdekek figyelembevételével.
 (2) A Kétoldalú Kapcsolatok Bizottságának elnöke a Nemzeti Kapcsolattartó vezetője, a bizottság a donor országok és 

a kedvezményezett ország képviselőiből áll, beleértve az országok külügyminisztériumának képviselőit is.
 (3) A Kétoldalú Kapcsolatok Bizottsága évente legalább egy alkalommal ülésezik az éves ülést megelőzően.

15. Az Operatív Bizottság

23. § (1) Az  Operatív Bizottság rendszeresen megvizsgálja a  finanszírozási mechanizmusok végrehajtásának előrehaladását 
az elvárt eredmények és célok elérésében.

 (2) Az Operatív Bizottság elnöke a Nemzeti Kapcsolattartó vezetője.
 (3) Az Operatív Bizottság állandó tagjai az Operatív Bizottság elnökének felkérése alapján a nemzeti és programszintű 

szervek képviselői.
 (4) Az Operatív Bizottság eseti tagjai az Operatív Bizottság elnökének felkérése alapján további szervezetek képviselői.
 (5) Az Operatív Bizottság ügyrendjét az Operatív Bizottság hagyja jóvá.

16. Az Együttműködési Bizottság

24. § (1) Az  Együttműködési Bizottságba tagot delegál a  Program Operátor, a  Donor Program Partnerek, és a  Nemzetközi 
Partnerszervezet, továbbá az  Együttműködési Megállapodásokban meghatározott vagy a  Program Operátor által 
felkért további szervezetek.

 (2) Az  Együttműködési Bizottság munkájában tanácskozási joggal vesznek részt a  donor országok, a  Nemzeti 
Kapcsolattartó, a Végrehajtó Ügynökség, valamint a Program Operátor által felkért további szervezetek képviselői.

 (3) Az Együttműködési Bizottság ülését a Program Operátor vezeti.
 (4) Az Együttműködési Bizottság munkanyelve az angol.
 (5) Az Együttműködési Bizottság feladatai különösen:

a) javaslatot tesz a pályázati kiírások tartalmára és értékelési szempontrendszerére,
b) javaslatot tesz a programkoncepció előkészítése során,
c) javaslatot tesz lehetséges donor projekt partnerekre,
d) értékeli a program előrehaladását a kimenetelek, a célkitűzések és várt eredmények tekintetében,
e) vizsgálja a program végrehajtásának eredményeit,
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f ) megvitatja az éves programjelentéseket, és
g) javaslatot tesz a  Program Operátor részére a  program módosítására a  program eredményeinek fokozása 

érdekében.

III. Fejezet
prOgrAmterVezés, VégrehAjtÁs és FenntArtÁs

17. Program előkészítés, végrehajtás és fenntartás

25. § (1) A programkoncepció tartalmának kialakítása céljából a Végrehajtó Ügynökség kiválasztását követő 60 napon belül 
a  Nemzeti Kapcsolattartó, a  Program Operátor és a  Végrehajtó Ügynökség program előkészítési megállapodást 
köt. A  program végrehajtási megállapodásra vonatkozó szabályokat a  program előkészítési megállapodásra is 
megfelelően alkalmazni kell.

 (2) A  Program Operátor felelős a  programkoncepció szakmai tartalmának a  releváns hazai szervezetekkel, valamint 
a Donor Program Partnerrel és Nemzetközi Partnerszervezettel való egyeztetéséért.

 (3) A  programkoncepciót a  Program Operátor a  Nemzeti Kapcsolattartón keresztül nyújtja be a  donor országok 
döntéshozatali szerve részére az Együttműködési Megállapodások hatálybalépését követő 6 hónapon belül.

 (4) A programkoncepció értékelését a donor országok döntéshozatali szerve végzi el.
 (5) A  programkoncepció elutasítása esetén a  Program Operátor az  elutasítástól számított 2 hónapon belül 

a  programkoncepciót átdolgozza vagy a  Nemzeti Kapcsolattartó javaslatot tesz a  donor országok döntéshozatali 
szerve részére az elutasított program forrásainak más program javára vagy egyéb célra történő átcsoportosítására 
az Együttműködési Megállapodásokkal összhangban.

26. § (1) A program donor országok döntéshozatali szerve általi jóváhagyása esetén a donor országok döntéshozatali szerve 
és a Nemzeti Kapcsolattartó program megállapodást köt.

 (2) A program megállapodás rögzíti a program végrehajtásának feltételeit és a felek felelősségét és kötelezettségeit.

27. § (1) A  program megállapodás megkötését követő 60 napon belül a  Nemzeti Kapcsolattartó, a  Program Operátor és 
a Végrehajtó Ügynökség program végrehajtási megállapodást köt.

 (2) A  program végrehajtási megállapodás rögzíti a  program végrehajtásának feltételeit, a  felek felelősségét és 
kötelezettségeit.

 (3) A program végrehajtási megállapodásnak tartalmaznia kell legalább
a) a program megállapodásra, a Szabályzatokra és a vonatkozó jogszabályokra történő hivatkozást,
b) a jelentési és beszámolási kötelezettséget,
c) a programhoz nyújtott donor hozzájárulás és nemzeti társfinanszírozás összegét,
d) a Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából a programra allokált forrás összegét,
e) az  elszámolhatósági szabályokat, ideértve a  program végrehajtási megállapodás megkötését megelőzően 

felmerült program menedzsment költségek elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezéseket,
f ) a költségek elszámolhatóságának első és utolsó napját,
g) a program módosításának szabályait,
h) az  adatokhoz való hozzáférés biztosításának szabályait, ideértve a  monitoringgal, az  ellenőrzésekkel és 

az értékelésekkel összefüggésben igényelt hozzáférés késedelem nélküli megadás biztosításának szabályait,
i) a nyilvánossági és tájékoztatási kötelezettséget,
j) a Nemzeti Kapcsolattartó jogosultságát a támogatás folyósításának felfüggesztésére és a nyújtott támogatás 

visszakövetelésére,
k) a megállapodás megszűnésének lehetőségeit, különös tekintettel a program megállapodás megszűnésének 

esetére, és
l) a partnerekkel való együttműködési kötelezettséget.

28. § (1) Valamely program módosítására sor kerülhet különösen:
a) előre nem látható események bekövetkezése esetén,
b) az éves ülés keretében lefolytatott felülvizsgálat következtetései alapján,
c) független külső szakértő által lefolytatott értékelés megállapításai alapján,
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d) a program eredményeinek és hatásainak erősítése érdekében, vagy
e) a kockázatok és a végrehajtási nehézségek kezelése érdekében.

 (2) A  program módosítására irányuló, indokolt javaslatot a  Program Operátor terjeszti elő a  Nemzeti Kapcsolattartó 
részére. A Nemzeti Kapcsolattartó egyetértése esetén a program módosítására irányuló javaslatot továbbítja a donor 
országok döntéshozatali szerve részére.

 (3) A  módosítás donor országok döntéshozatali szerve általi jóváhagyásáról a  Nemzeti Kapcsolattartó tájékoztatja 
az Operatív Bizottságot.

29. §  A programkoncepciót és esetleges módosításait a  donor országok az  Európai Unió célkitűzéseivel való összhang 
vizsgálata érdekében megküldik az Európai Bizottság részére.

18. A pályázati felhívás

30. § (1) Az egyes programok keretében ezen alcím szerinti nyílt pályázati felhívások alapján kell a projekteket kiválasztani.
 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  Szabályzatokban foglalt követelményeknek való megfelelés esetén 

a programkoncepcióban pályázati felhívás nélkül nevesített projektek határozhatók meg.

31. § (1) A  Program Operátor a  pályázati felhívás kidolgozása során együttműködik a  Végrehajtó Ügynökséggel, a  Donor 
Program Partnerrel, és az Együttműködési Megállapodásokban meghatározott egyéb szervezetekkel.

 (2) A  Program Operátor a  jogszabályi követelményeknek megfelelően megküldi a  pályázati felhívást előzetes állami 
támogatási szempontú vizsgálatra az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére.

 (3) A  Program Operátor a  pályázati felhívás tervezetét véleményezésre megküldi a  Nemzeti Kapcsolattartó részére. 
A Nemzeti Kapcsolattartó észrevételeit a Program Operátor figyelembe veszi.

 (4) A  Program Operátor a  véglegesített, közzétételre alkalmas pályázati felhívás angol nyelvű fordítását a  tervezett 
megjelentetés előtt legalább 14 nappal megküldi a  donor országok döntéshozatali szerve, valamint a  Nemzeti 
Kapcsolattartó részére.

 (5) A  pályázati felhívást a  Program Operátor és a  Végrehajtó Ügynökség a  honlapján magyar és angol nyelven 
közzéteszi, valamint gondoskodik annak a nyilvánosság számára történő megfelelő eléréséről.

 (6) A pályázat benyújtásának határideje legalább a pályázati felhívás közzétételét követő 2 hónap.
 (7) A pályázati felhívás tartalmazza legalább

  1. a pályázat benyújtásának határidejét,
  2. a pályázat benyújtásának módját, helyét,
  3. a pályázásra jogosultak körét,
  4. a befogadási kritériumokat, formai követelményeket és értékelési szempontokat, pontozási táblázatot,
  5. a támogatható tevékenységek és elszámolható költségek körét, beleértve az  átalányalapú egységárakra 

vonatkozó megszorítások körét,
  6. a kiválasztási és döntéshozatali folyamatot,
  7. a pályázat elkészítéséhez összeállított útmutatót és pályázati adatlapot, valamint a  csatolandó mellékletek 

listáját,
  8. a pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló teljes támogatási összeget, valamint az  egyes 

megpályázható projektek részére megítélhető támogatás legalacsonyabb és legmagasabb összegét,
  9. a támogatás folyósításával kapcsolatos rendelkezéseket,
10. az önerő biztosítására vonatkozó követelményeket,
11. a támogatási szerződés tervezetét és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket,
12. hivatkozást a  Szabályzatokra, jogszabályokra, valamint a  pályázati felhívás szempontjából releváns egyéb 

útmutatókra,
13. a további részletes információk és a kapcsolattartók elérhetőségét,
14. a pályázati felhívással kapcsolatos kérdések megküldésére vonatkozó elérhetőségi információt és azok 

megválaszolására rendelkezésére álló időkeretet,
15. a projektek megvalósításával, így különösen az azok keretében lefolytatandó beszerzésekkel összefüggésben 

alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat,
16. a biztosíték nyújtásával kapcsolatos kötelezettségeket, és
17. a támogatási szerződés megkötésekor használandó euró/forint árfolyamot.
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 (8) A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjának pályázati felhívásai vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti véleményezést nem 
kell lefolytatni.

32. § (1) Ha a pályázati felhívás módosítása válik szükségessé, a Program Operátor a Végrehajtó Ügynökség véleményének 
tudomására jutását követően haladéktalanul megküldi a Nemzeti Kapcsolattartó részére a módosítás tartalmát és 
indokolását.

 (2) Ha a  Nemzeti Kapcsolattartó a  pályázati felhívás módosítása tekintetében 5 napon belül nem tesz észrevételt, 
a Program Operátor és a Végrehajtó Ügynökség a honlapján a pályázati felhívás módosításáról közleményt jelentet 
meg.

 (3) A módosítást megelőzően érvényes feltételek alapján benyújtott pályázat nem kerülhet kedvezőtlenebb helyzetbe 
a módosított feltételeknek megfelelően benyújtott pályázatokkal szemben. Ha a pályázati felhívás módosítása miatt 
a módosítás előtti feltételekkel benyújtott pályázatok nem értékelhetőek, úgy hiánypótlást kell elrendelni.

33. § (1) Folyamatos elbírálású pályázati felhívás esetén, ha a  támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret 
kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, a Program Operátor a benyújtási határidő letelte előtt a benyújtás 
lehetőségét felfüggesztheti vagy a  pályázatot lezárhatja és az  erről szóló tájékoztatást a  Program Operátor és 
a Végrehajtó Ügynökség a honlapján közzéteszi.

 (2) Ha a  felfüggesztés dátuma előtt beérkezett támogatási igényekről hozott döntést követően a  támogatásra 
rendelkezésre álló keret nem merült ki, a  felfüggesztést meg lehet szüntetni és új benyújtási határidőt lehet 
meghatározni.

19. A támogatásigénylés

34. § (1) Az  egyes programok keretében támogatás igénylésére jogosult lehet bármely Magyarországon bejegyzett jogi 
személy, egyéb polgári jogalanyisággal rendelkező szervezet, költségvetési szerv, nonprofit szervezet, valamint 
Magyarországon működő kormányközi szervezet.

 (2) Magyarország vagy a  donor országok állampolgárai az  oktatás és ösztöndíjak programban, illetve bármely más 
program ösztöndíjak nyújtására irányuló komponensében igényelhetnek támogatást. Ha az adott pályázati felhívás 
ezt kifejezetten lehetővé teszi, az európai uniós tagállamok állampolgárai is igényelhetnek támogatást.

 (3) A  donor projekt partner vagy egyéb nemzetközi szervezet is támogatást igénylőnek minősül, ha az  (1)  bekezdés 
szerinti támogatást igénylővel együtt nyújt be pályázatot.

 (4) A (3) bekezdésben meghatározott, támogatás igénylésére jogosultak körét a pályázati felhívás korlátozhatja.

35. § (1) A  nyílt pályázati felhívás esetén támogatás igénylésére pályázat benyújtása útján van lehetőség, mely magában 
foglalja a pályázati felhívásban meghatározott adatokat tartalmazó elektronikus pályázati adatlapot és mellékleteit.

 (2) A  pályázati felhívás előírhatja, hogy a  pályázati adatlapot vagy annak egyes részeit a  támogatást igénylő papír 
alapon is köteles benyújtani. A  kétféle módon benyújtott pályázati adatlapban mutatkozó eltérés esetén 
a papíralapú és aláírt pályázati adatlap tekintendő hitelesnek azzal, hogy a papíralapú és az elektronikus pályázati 
adatlap egyezőségéről a támogatást igénylő köteles gondoskodni.

36. § (1) A  támogatást igénylő a  pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a  támogató 
a  támogatás elnyerése esetén a  kedvezményezett nevét, a  projekt tárgyát, a  projekt megvalósítási helyét, 
a  támogatás összegét, a  támogatási intenzitást, a  támogatási döntés időpontját az  év és a  hónap megjelölésével 
nyilvánosságra hozza, valamint a  támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a  vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje.

 (2) A  támogatást igénylő a  pályázat benyújtásával vállalja, hogy a  támogatás végrehajtásában érintett szervekkel 
elsődlegesen elektronikusan, a  hazai informatikai rendszeren keresztül tart kapcsolatot. A  hazai informatikai 
rendszeren keresztül kapott értesítések és közölt információk – ha a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés 
eltérően nem rendelkezik – hiteles és hivatalos iratnak, illetve információnak minősülnek, melynek kézhezvételéhez 
– annak tartalmától függően – jogkövetkezmény fűződik.

37. § (1) A támogatást igénylő a pályázatában projekt partnereket nevezhet meg.
 (2) Projekt partner csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel 

és támogatásban részesülhet.
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 (3) A  projektgazda támogató döntés esetén partnerségi megállapodást köt az  egyes projekt partnerekkel, melyben 
a  felek kötelezettséget vállalnak a  projekt pályázatban meghatározott módon történő közös megvalósítására. 
A partnerségi megállapodás tartalmazza legalább:
a) a projektgazda és a projekt partner szerepét és felelősségét,
b) a  projektgazda és a  projekt partner közötti pénzügyi megállapodásokra vonatkozó rendelkezéseket, 

beleértve az arra vonatkozó szabályokat, hogy a projekt partnerek mely költségei téríthetők vissza a projekt 
költségvetésből,

c) a közvetett költségek kiszámításának módjára és azok maximális összegére vonatkozó rendelkezéseket,
d) a  költségekkel kapcsolatos valutaváltási szabályokat és a  költségek elszámolhatóságára vonatkozó 

rendelkezéseket,
e) a projekt partnerek ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket,
f ) a részletes költségvetést, és
g) a viták rendezésének módját.

 (4) A  kétoldalú kapcsolatok erősítésére irányuló projektek keretén belül megkötött partnerségi megállapodások 
kivételével, a  projektgazda biztosítja, hogy a  partnerségi megállapodás nem eredményez a  felek között 
a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó, illetve egyéb 
alvállalkozói jogviszonyt.

 (5) Donor partnerségi projekt esetén a  partnerségi megállapodás hivatalos nyelve az  angol, ha a  partnerségi 
megállapodás feleinek egyike valamely donor országból való szervezet.

 (6) A projekt partnerek valamelyikénél felmerült költségek elszámolhatóságára ugyanazok a korlátozások vonatkoznak, 
mint a projektgazdánál felmerült költségek elszámolhatóságára.

 (7) A  projektgazda és a  projekt partner közötti jogviszony kialakításának és működtetésének összhangban kell állnia 
az alkalmazandó nemzeti és európai uniós közbeszerzési joggal, illetve a Szabályzatokkal.

 (8) A  partnerségi megállapodás tervezetét vagy a  szándéknyilatkozatot a  támogatási szerződés megkötését 
megelőzően be kell nyújtani a Program Operátor részére. A Program Operátor ellenőrzi a partnerségi megállapodás 
Szabályzatokban foglaltaknak való megfelelőségét.

 (9) A  megkötött partnerségi megállapodást a  támogatási szerződés megkötését megelőzően kell a  Végrehajtó 
Ügynökség részére benyújtani, aki ellenőrzi a partnerségi megállapodás megfelelőségét.

38. §  A pályázatokat a  pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában magyar nyelven kell benyújtani. Ha a  pályázati 
felhívás kizárólag donor partnerségi projektek támogatását teszi lehetővé, a  pályázatokat angol nyelven kell 
benyújtani.

20. A projektkiválasztási folyamat

39. § (1) A  Végrehajtó Ügynökség megvizsgálja, hogy a  beérkezett pályázat megfelel-e a  pályázati felhívásban 
meghatározott befogadási kritériumoknak.

 (2) A Végrehajtó Ügynökség a benyújtási határidőtől – folyamatos elbírálás esetén a pályázat beérkezésétől – számított 
10 napon belül írásban tájékoztatja a  támogatást igénylőt a  pályázat befogadásáról, vagy ha a  befogadási 
kritériumoknak nem felelt meg, a  pályázat elutasításáról. Elutasítás esetén a  tájékoztatásnak tartalmaznia kell 
az elutasítás indokait és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

 (3) Ha a  beérkező pályázatok száma jelentősen meghaladja a  tervezettet, a  Program Operátor egy alkalommal 
engedélyezheti a  Végrehajtó Ügynökség részére a  (2)  bekezdés szerinti határidő legfeljebb 5 nappal történő 
meghosszabbítását.

 (4) A befogadási kritériumokat nem teljesítő pályázat esetén hiánypótlásnak nincs helye.

40. § (1) A  Végrehajtó Ügynökség megvizsgálja, hogy a  befogadott pályázat megfelel-e a  pályázati felhívásban 
meghatározott formai követelményeknek.

 (2) Ha a  pályázat nem felel meg a  pályázati felhívásban meghatározott formai követelményeknek, a  Végrehajtó 
Ügynökség a  legutolsó, befogadási kritériumok szerint vizsgált pályázat befogadásától számított 10 napon belül, 
legalább 5 napos határidő tűzésével, az  összes hiány vagy hiba megjelölésével felszólítja a  támogatást igénylőt 
a pályázata kijavítására vagy kiegészítésére. A hiánypótlási felhívás teljesítésére egy alkalommal van lehetőség.
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 (3) Ha a  beérkező pályázatok száma meghaladja a  Program Operátor által a  pályázat meghirdetésekor tervezettet, 
a  Program Operátor egy alkalommal engedélyezheti a  Végrehajtó Ügynökség részére a  (2)  bekezdés szerinti 
felszólítás megküldésére rendelkezésre álló határidő legfeljebb 10 nappal történő meghosszabbítását.

 (4) Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást határidőre nem, hibásan vagy hiányosan nyújtja be, és így a pályázat nem 
felel meg a  pályázati felhívásban meghatározott formai követelményeknek, a  Végrehajtó Ügynökség a  határidő 
lejártától, vagy a  hiánypótlás beérkezésétől számított 7 napon belül írásban tájékoztatja a  támogatást igénylőt 
a  pályázat elutasításáról. Elutasítás esetén a  tájékoztatásnak tartalmaznia kell az  elutasítás indokait és a  kifogás 
benyújtásának lehetőségét és módját.

 (5) Ha a  támogatást igénylő a  hiánypótlást határidőre teljesítette és ezáltal a  pályázat a  formai követelményeknek 
megfelelt, a  Végrehajtó Ügynökség a  hiánypótlás beérkezésétől számított 7 napon belül írásban tájékoztatja 
a támogatást igénylőt a projektjavaslat formai követelményeknek való megfeleléséről.

41. § (1) A befogadási kritériumoknak és a formai követelményeknek megfelelő pályázatok listáját a Végrehajtó Ügynökség 
felterjeszti a Program Operátor részére szakmai értékelés céljából az utolsó hiánypótlási határidőt követő 7 napon 
belül.

 (2) Ha a pályázatban szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz, a Program Operátor tisztázó 
kérdést tehet fel, melynek megválaszolására legalább 3 napos határidőt kell biztosítani.

42. § (1) A  Program Operátor az  egyes pályázatok szakmai értékelésére két független és pártatlan szakértőt jelöl ki 
a  Végrehajtó Ügynökség által rendelkezésre bocsátott szakértői körből. A  szakértői kör létrehozása a  Program 
Operátor közreműködésével történik.

 (2) Ha az  értékelési szempontrendszer különböző szakterületi kompetenciákat igénylő értékelést tesz szükségessé, 
az egyes szakmailag elkülönülő részek értékelésére a Program Operátor külön szakértőket jelöl ki az  (1) bekezdés 
alapján. A  különböző szakterületek részenkénti értékelését végző szakértők szakértői csoportokat alkotnak. Egy 
pályázatot két szakértői csoport értékel.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti szakértőket a  41.  § (1)  bekezdése szerinti pályázati lista Program Operátor általi 
kézhezvételétől számított 5 napon belül kell kijelölni, ezen időpontig a  Végrehajtó Ügynökség a  szakértői kör 
rendelkezésre állásáról gondoskodik.

43. § (1) A  szakértők, illetve szakértői csoportok külön-külön értékelik és pontozzák a  pályázatokat a  pályázati felhívásban 
meghatározott értékelési szempontoknak megfelelően.

 (2) Ha a pályázatok szakmai értékelése során tisztázó kérdés merül fel, az értékelést végző szakértők azt a Végrehajtó 
Ügynökségen keresztül tehetik fel a  támogatást igénylőnek, melynek megválaszolására a  kézhezvételtől számítva 
legalább 3 napos határidőt kell biztosítani.

 (3) A pályázatok szakmai értékelését a szakértők kijelölésétől számított 20 napon belül kell elvégezni.

44. § (1) A Végrehajtó Ügynökség a szakmai értékelések eredményét az adott értékelési folyamat során vizsgálandó utolsó 
szakmai értékelés beérkezésétől számított 5 napon belül összesíti. A pályázatok rangsorolása céljából a szakértők, 
illetve szakértői csoportok által adott pontszámok számtani átlagát kell alkalmazni.

 (2) Ha adott pályázat vagy a  42.  § (2)  bekezdése szerinti részenkénti értékelés vonatkozásában a  két szakértő, illetve 
szakértői csoport által adott pontszámok különbsége meghaladja a  magasabb pontszám 30%-át, a  Végrehajtó 
Ügynökség haladéktalanul értesíti a Program Operátort. A Program Operátor ezen értesítést követő 3 napon belül 
egy, a korábbi értékelést végző személyektől eltérő harmadik szakértőt jelöl ki a pályázat értékelésére a Végrehajtó 
Ügynökség által rendelkezésre bocsátott szakértői körből. A  pályázat harmadik szakértő általi értékelését 
a kijelölésétől számított 5 napon belül kell elvégezni, mely határidőt a Program Operátor indokolt esetben 5 nappal 
meghosszabbíthatja. Ilyen esetben a három értékelés közül a két egymáshoz legközelebb álló pontszám átlagát kell 
figyelembe venni a pályázatok rangsorolásához.

45. §  Az Értékelő Bizottság – az  Értékelő Bizottság összetételét is magában foglaló – ügyrendjét a  Program Operátor 
határozza meg, amelyet megküld a  pályázati felhívás lejártának napjáig a  Nemzeti Kapcsolattartó részére 
jóváhagyás céljából. A Nemzeti Kapcsolattartó a benyújtást követő 7 napon belül dönt az ügyrend elfogadásáról.
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46. § (1) Az Értékelő Bizottság titkársági feladatait a Végrehajtó Ügynökség látja el.
 (2) Az  Értékelő Bizottság ülését a  Program Operátor a  pályázatok szakmai értékelése alapján felállított rangsor 

kézhezvételét követő 20 napon belüli időpontra hívja össze.
 (3) A Végrehajtó Ügynökség legalább 7 nappal az értékelő bizottsági ülés előtt a Program Operátor által a (2) bekezdés 

szerint szolgáltatott adatok alapján megküldi a  tagok részére a  pályázatok szakmai értékelése alapján felállított 
rangsort, a  tárgyalandó pályázatokat, az  egyéb kapcsolódó dokumentumokat és biztosítja azoknak az  ülésen 
történő rendelkezésre állását.

 (4) Az értékelő bizottsági ülést követő 7 napon belül a Program Operátor megküldi a donor országok döntéshozatali 
szerve részére a jegyzőkönyv összefoglalóját angol nyelven.

47. § (1) Az Értékelő Bizottság áttekinti a pályázatok szakmai értékelés alapján felállított rangsorát.
 (2) Az  Értékelő Bizottság javaslatot tehet a  rangsor módosítására, mely módosítást az  értékelő bizottsági üléséről 

készült jegyzőkönyvben részletesen indokolni szükséges.
 (3) Az Értékelő Bizottság a rangsor alapján döntési javaslatot tesz

a) a pályázat támogatására
aa) változatlan feltételekkel,
ab) csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel, 

vagy
ac) forráshiány miatt azzal a feltétellel, hogy a pályázat forrás rendelkezésre állása esetén támogatható, 

vagy
b) a pályázat elutasítására.

48. § (1) A  Program Operátor ellenőrzi, hogy az  értékelési folyamat összhangban volt-e a  Szabályzatokkal és az  Értékelő 
Bizottság javaslata összhangban van-e a program szabályaival és célkitűzéseivel.

 (2) Ha az  értékelési folyamat és az  Értékelő Bizottság javaslatának megfelelőségéről a  Program Operátor hitelt 
érdemlően meggyőződött, a  Program Operátor az  Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt a  projektekről. 
A Program Operátor csökkentett elszámolható összköltséget vagy támogatási összeget tartalmazó, feltételes vagy 
elutasító döntés esetén a döntését indokolja.

 (3) A  projekt csökkentett elszámolható összköltséggel vagy csökkentett támogatási összeggel támogatható, ha 
a  projekt tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem 
szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas.

 (4) Ha a projekt csak feltételekkel támogatható, a döntésben meg kell határozni a támogatást igénylő által teljesítendő 
feltételeket.

 (5) A Program Operátor vezetője a döntését az értékelő bizottsági ülést követő 15 napon belül meghozza.
 (6) A döntést az adott pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidőtől – folyamatos elbírálás esetén a támogatás-

igénylés beérkezésétől – számított 120 napon belül kell meghozni. Indokolt esetben, ha a  projekt kiválasztási 
folyamat bármely lépésének időigénye meghaladja az  ezen alcímben meghatározott határidőket, a  Program 
Operátor dönthet e  határidő egy alkalommal, legfeljebb 20 nappal történő meghosszabbításáról. A  határidőbe 
nem számít bele a hiánypótlási határidő, a tisztázó kérdés megválaszolására adott határidő és a kifogás elbírálására 
irányuló eljárás időtartama.

 (7) A  47.  § (3)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja szerinti feltétel fennállása esetén a  Program Operátor dönthet 
a  tartaléklistán soron következő pályázatok támogatásáról vagy e  pályázatok csökkentett elszámolható 
összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel történő támogatásáról.

49. § (1) A Program Operátor a döntéséről 5 napon belül – a Végrehajtó Ügynökség útján – a hazai informatikai rendszeren 
keresztül írásban értesíti a  támogatást igénylőket, egyidejűleg nyilvánosságra hozza a  kiválasztási eljárás 
eredményét.

 (2) A  pályázat elutasítása esetén az  értesítésnek tartalmaznia kell az  elutasítás Értékelő Bizottság, illetve Program 
Operátor által megfogalmazott indokait, továbbá csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási 
összeggel, illetve feltételekkel történő támogatás esetén ennek részleteit is.

 (3) Feltételekkel történő támogatás esetén a  Végrehajtó Ügynökség tájékoztatja a  kedvezményezettet a  támogatási 
feltételekről, egyidejűleg az  azok teljesítésére vonatkozó határidő kitűzésével felszólítja a  feltételek teljesítésére. 
A feltételek teljesítéséről a Végrehajtó Ügynökség véleménye alapján a Program Operátor hoz döntést.
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 (4) A  Program Operátor a  döntést követő 14 napon belül megküldi a  donor országok döntéshozatali szerve számára 
a kiválasztott pályázatok listáját, valamint az általa kért dokumentumokat angol nyelven.

50. § (1) A  Program Operátor a  Végrehajtó Ügynökségen keresztül gondoskodik a  kiválasztási eljárással kapcsolatos 
minden dokumentum megőrzéséről legalább a  záró programjelentés donor országok döntéshozatali szerve általi 
jóváhagyását követő 3 évig.

 (2) A  kiválasztási folyamatban és a  támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő 
személy vagy szervezet képviseletére jogosult személy a  kiválasztási folyamattal kapcsolatos tevékenysége 
megkezdésekor teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy a  10.  § szerinti – projektszintű – 
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a  támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala 
során tudomására jutott minősített adatot, üzleti titkot megőrzi. A  nyilatkozatot a  Program Operátor részére kell 
megküldeni.

51. § (1) Ha a nevesített projekt támogatását lehetővé tevő program megállapodás megkötésre került, a Program Operátor 
meghatározza a nevesített projekt támogatásának további részletes feltételeit annak érdekében, hogy a nevesített 
projekt megfelelő kidolgozottsága, a  program céljaihoz való hozzájárulása és a  jogszabályokkal való összhangja 
biztosított legyen.

 (2) A Végrehajtó Ügynökség a Program Operátor iránymutatása alapján közreműködik az (1) bekezdés szerinti feltételek 
részletesebb meghatározása folyamatában, melynek eredményeként a nevesített projekt tekintetében a támogatási 
szerződéskötési folyamat megkezdhető.

21. Támogatási szerződés megkötése

52. § (1) A támogatási döntés alapján a támogató a kedvezményezettel támogatási szerződést köt.
 (2) A támogatási szerződés tartalmazza a támogatás nyújtásának feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.
 (3) A támogatási szerződés tartalmazza legalább

  1. a támogatott tevékenység meghatározását,
  2. a műszaki-szakmai tartalom leírását,
  3. a teljesítendő indikátorokat és azok célértékeit, teljesítésük határidejét,
  4. az Együttműködési Megállapodásokra, a  Szabályzatokra, a  vonatkozó jogszabályokra és a  program 

megállapodásra történő hivatkozásokat, beleértve a  projekt fenntartási időszakában releváns szabályokra 
történő utalást is,

  5. a kedvezményezett jelentéstételi és beszámolási kötelezettségeit,
  6. a projekt részére nyújtott támogatás összegét – tekintettel arra, hogy a támogatás folyósítása és a költségek 

elszámolása forintban történik – forintban és tájékoztató jelleggel euróban is (az átváltáshoz használt 
árfolyam a pályázati felhívásban rögzített euró/forint árfolyam),

  7. a projektgazda és a projekt partnerek támogatási intenzitásának mértékét külön-külön,
  8. a projekt részére folyósítható előleg mértékét és az azzal való elszámolás módját,
  9. az elszámolhatósági szabályokat, ideértve a támogatói döntés napjától – a támogatási szerződés megkötését 

megelőzően – felmerült költségek elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezéseket is,
10. a projekt módosításának szabályait,
11. az adatokhoz való hozzáférés biztosításának szabályait,
12. a kedvezményezett ellenőrzéstűrési és az együttműködési kötelezettségét,
13. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, a  visszafizetés 

biztosítékait vagy a  biztosíték-mentesség tényét a  biztosíték-mentesség alapjául szolgáló jogszabályi 
rendelkezés megjelölésével,

14. a nyilvánossági és tájékoztatási kötelezettséget,
15. a támogató jogosultságát a  támogatás folyósításának felfüggesztésére, a  támogatási szerződés 

megszüntetésére és a nyújtott támogatás visszakövetelésére,
16. a kedvezményezett támogatási szerződéstől való elállásának jogkövetkezményeit,
17. az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket,
18. a vitarendezés szabályait,
19. a részletes költségvetést,
20. a partnerségi megállapodásra, együttműködési szándéknyilatkozatra történő hivatkozást,
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21. a szellemi tulajdonjogok rendezésével kapcsolatos szabályokat,
22. a projekt megvalósításának ütemtervét, és
23. az elérni kívánt támogatási cél kormányzati funkcióját és funkciókódját annak pontos megnevezésével.

 (4) A Program Operátor a Nemzeti Kapcsolattartó által kiadott támogatási szerződés sablont alkalmazza. Az esetleges 
eltéréseket a Nemzeti Kapcsolattartóval egyeztetni szükséges.

 (5) A támogatási szerződésben megjelölt biztosítékok kedvezményezettje a Nemzeti Kapcsolattartó.

53. § (1) A  támogatási szerződés megkötéséhez vagy – ha a  pályázati felhívás lehetővé teszi – legkésőbb az  első kifizetés-
igényléshez a kedvezményezett köteles benyújtani:
a) a  kedvezményezett képviseletében eljáró személy vagy személyek – a  költségvetési szerv, a  helyi 

önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, az  egyházi jogi személy, a  felsőoktatási intézmény, 
a közalapítvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – bank által igazolt, 
vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírásminta 
eredeti példányát,

b) a  kedvezményezett – a  költségvetési szerv, a  helyi önkormányzat, a  kisebbségi önkormányzat, az  egyházi 
jogi személy, a  felsőoktatási intézmény, a  közalapítvány, és a  magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő 
gazdasági társaság kivételével – alapító (létesítő) okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba 
vételét igazoló okiratát,

c) a saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat,
d) a biztosítéknyújtási kötelezettség fennállása esetén a biztosítékkal kapcsolatos dokumentumokat,
e) partnerségi projekt esetén a 37. § (3) bekezdése szerinti partnerségi megállapodást, és
f ) a  támogatási döntést megelőzően lefolytatott és a  projekt keretében elszámolni kívánt tevékenységre 

irányuló közbeszerzési eljárások dokumentumait.
 (2) A  támogatási szerződés megkötéséhez az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok ismételt benyújtása nem 

szükséges, ha azok korábban – papír alapon vagy elektronikusan hitelesített módon – már benyújtásra kerültek 
és azok tartalma a  befogadásukat követően nem módosult. A  kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy 
az (1) bekezdés szerinti dokumentumok tartalma nem változott.

 (3) Ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, nem köteles biztosítékot nyújtani
a) a költségvetési szerv,
b) az egyházi jogi személy,
c) a  helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, az  önkormányzatok egyéb társulása, ha a  támogatás 

teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását 
szolgálja, továbbá, ha a  fejlesztés tárgya vagy a  fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy 
önkormányzati törzsvagyon vagy azzá válik,

d) a  vízgazdálkodási társulat, ha a  támogatást teljes egészében az  általa üzemeltetett önkormányzati vagy 
állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények fejlesztésére használja fel,

e) a  Ptk. 8:2.  §-a szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság, ha a  támogatásból létrejövő 
vagyon ingyenesen az  állam, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat kizárólagos tulajdonába 
kerül,

f ) bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot,
g) a  megvalósítási időszakra az  a  kedvezményezett, aki a  támogatás kifizetését a  projekt megvalósítását 

követően, egy összegben kérelmezi, vagy
h) kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) 

üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 260. §-a szerint 
közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 (4) A  Végrehajtó Ügynökség gondoskodik a  támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 
kedvezményezettől történő beszerzéséről. A  Végrehajtó Ügynökség a  támogatási döntésről szóló értesítéssel 
egyidejűleg – feltételekkel történő támogatás esetén a  feltételek teljesítését követően –, legfeljebb 20 napos 
határidő tűzésével felhívja a kedvezményezettet a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 
benyújtására.
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54. § (1) A  Végrehajtó Ügynökség a  támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan 
rendelkezésre állását és a  feltételek teljesülését azok kézhezvételét követő 10 napon belül igazolja, és ezzel 
egyidejűleg az  aláírásra előkészített támogatási szerződést és kapcsolódó dokumentumokat megküldi a  Program 
Operátor részére.

 (2) A Végrehajtó Ügynökség az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok Program Operátor általi jóváhagyást tartalmazó 
értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül megküldi a támogatási szerződést a kedvezményezett részére aláírásra.

 (3) A  támogatási döntés meghozatalától számított 30 napon belül meg kell kötni a  támogatási szerződést. 
Ha a támogatási döntés értelmében a támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettől vagy harmadik féltől 
függő feltételek teljesítése szükséges, a  30 napos határidőt a  feltételek teljesítésére megállapított határidő utolsó 
napjától kell számítani. A  határidőbe a  kedvezményezettnek a  támogatási szerződéshez kapcsolódóan benyújtandó 
dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlási és tisztázó kérdésre adott válaszadási határideje nem számít bele. 
Indokolt esetben a Program Operátor a szerződéskötési határidőt egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbíthatja.

22. Támogatási szerződés módosítása, támogatás átcsoportosítása

55. § (1) Ha a  kedvezményezettnek a  támogatás szempontjából releváns adataiban vagy a  projekt támogathatóságát és 
végrehajtását befolyásoló körülményeiben változás következik be, a  kedvezményezett a  tudomására jutástól 
számított 30 napon belül köteles azt írásban, változásbejelentés vagy szerződésmódosítási kérelem keretében 
bejelenteni a Végrehajtó Ügynökség részére.

 (2) A  bejelentést követően a  Végrehajtó Ügynökség a  támogatási szerződésben rögzített határidőn belül és módon 
intézkedik az általa nyilvántartott adatok megváltoztatásáról.

 (3) Ha a kedvezményezett által jelzett változás a támogatás feltételeit oly módon érinti, hogy az a támogatási szerződés 
módosítását, megszüntetését vagy a támogatási szerződéstől való elállást teszi indokolttá, úgy a Program Operátor 
gondoskodik az ehhez szükséges intézkedések megtételéről.

56. §  A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha
a) a  projekt megvalósítása a  hatályos támogatási szerződésben meghatározott ütemtervhez képest előre 

láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik,
b) a  hatályos támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el 

a célérték 90%-át,
c) a támogatható tevékenységek vagy a projekt partnerek között – a korábbi változásokat is figyelembe véve – 

a projekt elszámolható költségei 15%-át meghaladó átcsoportosítás válik szükségessé,
d) változik a projekt bármely, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője,
e) új projekttevékenység kerül bevezetésre vagy meglévő tevékenységet másik tevékenység vált fel, vagy
f ) partnerségben megvalósuló projekt esetén megváltozik a projekt partner személye.

57. § (1) A Program Operátor kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását, ha
a) a helyszíni ellenőrzés, vagy monitoring látogatás során olyan hitelt érdemlő tény, adat vagy információ jut 

a birtokába, amely indokolja a támogatási szerződés módosítását,
b) valamely belső és külső körülmény fennállása veszélyezteti az indikátorok teljesítését, vagy
c) a projekt előrehaladásának vizsgálata során jelentős lemaradást tapasztal.

 (2) A  támogatási szerződés abban az  esetben módosítható, ha a  támogatott tevékenység az  így módosított 
feltételekkel is támogatható lett volna.

58. § (1) A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlettámogatás biztosítására, 
kivéve, ha
a) jogszabály eltérően rendelkezik,
b) vis maior esemény következik be, vagy
c) a  projekt elszámolható összköltsége az  általános forgalmi adó mértékének emelése következtében 

megemelkedik és a megnövelt áfatartalommal benyújtott kifizetés-igénylések alapján kifizetendő támogatás 
összegére az eredetileg megítélt támogatás nem nyújt fedezetet.

 (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kedvezményezett legkésőbb az utolsó kifizetés-igénylés benyújtásával 
egyidejűleg kérelmezheti a támogatási szerződés módosítását, ha nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, 
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ezért projektjét bruttó módon tervezte vagy arányosítással állapítja meg a  levonható és a  le nem vonható áfa 
összegét.

 (3) A kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet.
 (4) A projekt költségnövekményét – az (1) bekezdés szerinti esetek kivételével – a kedvezményezett finanszírozza.
 (5) Ha a  támogatott tevékenység összköltsége csökken a  tervezetthez képest, a  támogatás összegét az  összköltség 

csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.
 (6) Projekt partnerek, illetve tevékenységek közötti átcsoportosításra akkor van lehetőség, ha ezzel a  projekt 

összköltsége, támogatástartalma és az  érintett projektgazda vagy projekt partner költségvetésben rögzített 
támogatási intenzitása nem változik meg.

59. § (1) A  kedvezményezett átalakulása esetén a  jogutód akkor léphet be a  támogatási jogviszonyba, ha a  pályázati 
felhívásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz a Program Operátor előzetesen hozzájárul.

 (2) A  projekt megvalósítását vagy fenntartását a  kedvezményezett másra átruházhatja, ha az  új kedvezményezett 
a  pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelel. A  projekt átruházása során a  projekt céljai nem 
módosulhatnak.

 (3) A (2) bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén az átruházáshoz a Program Operátor jóváhagyása szükséges.

60. § (1) Az  egyes programok azon pénzügyi forrásai, amelyeket a  támogatott projektek nem használtak fel vagy 
szabálytalanság megállapítása miatt, illetve más okból kifolyólag levonásra kerültek, ugyanazon programon belül 
további pályázati felhívásokra vagy már jóváhagyott projektek kiegészítő tevékenységeire átcsoportosíthatóak, ha 
e kiegészítő tevékenységek hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez.

 (2) A  már támogatásban részesült projektek javára támogatás átcsoportosítása oly módon lehetséges, hogy 
a kedvezményezettek részére felhívás kerül közzétételre kiegészítő tevékenységek megvalósítására.

 (3) A  felhívás tartalmára az  Értékelő Bizottság tesz javaslatot. A  felhívásról a  kedvezményezetteket írásban értesíteni 
kell, valamint a felhívást a Program Operátor honlapján és a finanszírozási mechanizmusok hazai hivatalos honlapján 
közzé kell tenni az átcsoportosításról szóló döntést megelőzően 30 nappal.

 (4) A  felhívásnak átlátható és objektív szempontok alapján egyenlő esélyeket kell biztosítania a  kedvezményezettek 
részére. Egyes kedvezményezettek indokolt esetben előnyben részesíthetőek, ha
a) a projekt hátrányos helyzetű térségben kerül megvalósításra, vagy
b) a kedvezményezett objektív szempontok alapján hátrányosabb helyzetűnek minősül.

 (5) Az  Értékelő Bizottság a  kedvezményezettek kiegészítő tevékenység megvalósítására benyújtott javaslatai alapján 
javaslatot tesz a már támogatott projektek részére történő forrásátcsoportosításra.

 (6) Az Értékelő Bizottság javaslata alapján a Program Operátor vezetője dönt kiegészítő tevékenység megvalósítására 
vonatkozóan a  már támogatott projektek részére történő forrás-átcsoportosításról és ezzel összhangban 
kezdeményezi az érintett támogatási szerződések módosítását.

23. Támogatási szerződés megszűnése

61. § (1) A  Program Operátor jogosult – a  Ptk.-ban és a  támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett – 
a támogatási szerződéstől elállni, a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha a következő feltételek közül legalább 
egy bekövetkezik:
a) a  támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a  támogatott tevékenység nem 

kezdődik meg, és a  megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, 
építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési 
kötelezettségének teljesítése mellett – a kedvezményezett nem rendeli meg vagy az erre irányuló szerződést 
harmadik féllel nem köti meg,

b) az  egyszeri elszámolások kivételével, a  támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül 
a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetés-
igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja, és késedelmét 
ezen idő alatt írásban sem menti ki,

c) bebizonyosodik, hogy a  kedvezményezett a  támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan adatot 
szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, a támogatási szerződés megkötésekor vagy azt követően,
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d) a  támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a  támogatási 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest oly mértékű késedelmet szenved, hogy az  a  donor országok 
döntéshozatali szervével kötött program megállapodásban vállalt célkitűzések teljesítését veszélyezteti,

e) a  kedvezményezett megszegi a  támogatási szerződésben foglalt vagy jogszabályi kötelezettségeit, így 
különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének és ennek következtében a  támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni,

f ) a kedvezményezett az általa adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
g) a  kedvezményezett részéről vagy a  kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott 

biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken és a  kedvezményezett 
megfelelő új biztosíték vagy az  értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a  Program 
Operátor által meghatározott határidőn belül nem intézkedik, vagy

h) a  kedvezményezett ellen a  bíróság jogerős végzése alapján csőd-, felszámolási-, kényszertörlési-, 
végelszámolási- vagy az  ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás indult, vagy 
a kedvezményezettel szemben végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban.

 (2) Azon projektek esetében, amelyeknél az  (1)  bekezdés szerinti valamely körülmény bekövetkezésének lehetősége 
fennáll, a  Program Operátor jogosult a  támogatási szerződéstől való elállást megelőzően kockázatelemzés 
alapján egyedi cselekvési terv kidolgozását kérni a  kedvezményezettől és nyomon követni, továbbá a  támogató 
által jogszabály, pályázati felhívás és támogatási szerződés alapján alkalmazható intézkedéseket – a  támogatási 
szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg – alkalmazni, így különösen a  projektmenedzsment 
költségeket csökkenteni vagy azok kifizetését feltételekhez kötni.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés szerinti valamely körülmény bekövetkezése miatt a  Program Operátor a  támogatási 
szerződéstől eláll, akkor a Program Operátor elállásról szóló nyilatkozatot küld postai úton a projektgazda részére. 
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elállás indokait, valamint a projektgazdát terhelő visszafizetési kötelezettségre 
vonatkozó rendelkezéseket a 122. § rendelkezéseivel összhangban.

 (4) Az  elállás időpontja a  Program Operátor elállásról szóló nyilatkozatának a  kedvezményezetthez történő 
kézbesítésével válik hatályossá.

 (5) Ha a  projektgazda a  támogatási szerződés megkötését követően beállott bármely körülmény folytán nem képes 
a támogatási szerződés teljesítésére, elállhat a támogatási szerződéstől. Az elállásról szóló értesítésnek tartalmaznia 
kell az  elállás indokait. Ha a  támogatási szerződéstől a  projektgazda eláll, a  Program Operátor az  elállás tényének 
tudomásul vételéről postai úton értesíti a projektgazdát, melyben tájékoztatást ad az elállás jogi következményeiről, 
valamint a projektgazdát terhelő esetleges visszafizetési kötelezettségekről.

 (6) A  támogatási szerződés megszűnik, ha a  projektgazda maradéktalanul teljesítette az  abban foglalt 
kötelezettségeket, beleértve ebbe a projekt fenntartási időszak kötelezettségeit is.

24. Monitoring tevékenység

62. § (1) A  Program Operátor a  támogatott projektek céloknak megfelelő előrehaladását a  Végrehajtó Ügynökség 
bevonásával folyamatosan nyomon követi.

 (2) A Program Operátor minden év november 30-ig a Végrehajtó Ügynökséggel egyeztetve kockázatelemzésen alapuló 
monitoring tervet készít és tájékoztatásul megküldi a Nemzeti Kapcsolattartó részére. A Program Operátor feladata 
a monitoring terv és a 71. § szerinti helyszíni ellenőrzési terv összehangolása.

 (3) A  monitoring terv a  Program Operátornak a  következő évre tervezett monitoring tevékenységét mutatja be, így 
különösen a tervezett monitoring látogatásokat, illetve a program és a projektek vonatkozásában tervezett egyéb 
felülvizsgálatokat.

 (4) A  monitoring terv megvalósításába a  Program Operátor a  Végrehajtó Ügynökséget a  program végrehajtási 
megállapodás alapján bevonhatja.

 (5) A  programszintű szervek és a  kedvezményezettek tevékenységének nyomon követése érdekében a  Nemzeti 
Kapcsolattartó is végezhet az ezen alcím szerinti monitoring tevékenységet.

63. § (1) A  kedvezményezett, a  projekt támogatási szerződésben foglaltakkal összhangban történő, szabályszerű 
és eredményes végrehajtásának nyomon követése érdekében, a  támogatási szerződésben meghatározott 
ütemezésnek megfelelően időközi, illetve záró szakmai előrehaladási jelentéseket köteles benyújtani elektronikus 
úton.
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 (2) Az időközi, illetve záró szakmai előrehaladási jelentésnek tartalmaznia kell legalább:
a) a projekt keretében megvalósult tevékenységek szöveges bemutatását,
b) a  projekt hátralévő megvalósításának tervezett ütemezését és az  ütemezés támogatási szerződéstől való 

esetleges eltérésének indokolását,
c) a projekt megvalósítása során észlelt kockázatokat és azok kezelésének módját,
d) a projekt pénzügyi előrehaladását bemutató összesített adatokat,
e) beszámolót az indikátorok várható és tényleges teljesüléséről,
f ) beszámolót a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítéséről,
g) beszámolót a horizontális szempontok érvényesülése érdekében megtett intézkedésekről, és
h) beszámolót az esetleges korábbi monitoring látogatások, illetve helyszíni ellenőrzések megállapításai alapján 

előírt intézkedési terv, illetve a támogató által egyéb okból kért, a kedvezményezett által készített cselekvési 
terv teljesüléséről és a megtett intézkedésekről.

 (3) Partnerségi projekt esetén a  projektgazda köteles gondoskodni arról, hogy a  szakmai előrehaladási jelentés 
a projekt partnerek által vállalt tevékenységek tekintetében is tartalmazza a (2) bekezdés szerinti információkat.

 (4) A szakmai előrehaladási jelentéseket a projektgazda a hazai informatikai rendszeren keresztül nyújtja be, amelynek 
formai megfelelőségi szempontú ellenőrzését a Végrehajtó Ügynökség, tartalmi ellenőrzését a  Program Operátor 
végzi.

 (5) A Program Operátor a szakmai előrehaladási jelentés tartalmi ellenőrzése alapján
a) a jelentést jóváhagyja,
b) a jelentéssel összefüggésben kiegészítő tájékoztatást kér a kedvezményezettől, vagy
c) a jelentést elutasítja és megteszi a (7) bekezdés szerint szükséges intézkedést.

 (6) A Program Operátor és a Végrehajtó Ügynökség a (4) és (5) bekezdés szerinti ellenőrzést egymással párhuzamosan 
végzi.

 (7) A Program Operátor (5) bekezdés c) pontja szerinti intézkedése lehet különösen
a) monitoring látogatás lefolytatása,
b) helyszíni ellenőrzés lefolytatásának elrendelése,
c) a 61. § (2) bekezdése szerinti cselekvési terv kidolgozásának elrendelése,
d) szabálytalansági gyanú bejelentése,
e) a támogatás folyósításának felfüggesztése,
f ) a támogatási szerződés módosítására vonatkozó javaslattétel, vagy
g) a 61. § (1) bekezdése szerinti esetben a támogatási szerződéstől történő elállás.

 (8) A Program Operátor az (5) és (7) bekezdés szerinti intézkedés foganatosítására jogosult akkor is, ha a projektgazda 
a szakmai előrehaladási jelentés benyújtása tekintetében a támogatási szerződésben meghatározott ütemezéshez 
képest 30 napot meghaladó késedelembe esik.

 (9) A  programszintű szervek szakmai beszámolási kötelezettségét a  program végrehajtási megállapodásban kell 
meghatározni. A Nemzeti Kapcsolattartó jogosult az (5), a (7) és (8) bekezdés szerint eljárni.

64. § (1) Monitoring látogatás lefolytatása esetén különösen a következő szempontok ellenőrzése szükséges:
a) a projektnek a célokhoz és a várt eredményekhez mért előrehaladása,
b) a  projekt tevékenységek pályázatban és támogatási szerződésben meghatározott ütemezéséhez mért 

előrehaladása,
c) az indikátorok várható és tényleges teljesülése,
d) a  projekt pénzügyi előrehaladása, különös tekintettel a  projekt tervezett költségvetésétől való esetleges 

eltérésekre,
e) a projekt fenntarthatósága,
f ) a projekt menedzsmentjének megfelelősége,
g) a  projekt partnerek, egyéb együttműködő partnerek és érintettek közreműködésének és bevonásának 

megfelelősége,
h) a projekt beszerzési tervének megvalósulása,
i) az  engedélyek megszerzésének vagy egyéb, a  projekt megvalósulásához szükséges jogi követelmények 

teljesülésének státusza,
j) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesülése,
k) a projekt megvalósítás kockázatai és azok kezelésének módja,
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l) a horizontális szempontok érvényesülése érdekében megtett intézkedések, és
m) a kétoldalú kapcsolatok előmozdítása érdekében megtett intézkedések.

 (2) A  monitoring látogatás megállapításait a  Program Operátor vagy a  Nemzeti Kapcsolattartó jegyzőkönyvben 
rögzíti. A  jegyzőkönyv tartalmazza a  Program Operátor vagy a  Nemzeti Kapcsolattartó javaslatait, ajánlásait, 
a  kedvezményezett részére előírt esetleges intézkedési tervet a  projekt eredményes végrehajtása érdekében. 
A jegyzőkönyvet a hazai informatikai rendszerben szükséges rögzíteni.

 (3) A  monitoring látogatás kedvezőtlen megállapításai esetén a  Program Operátor vagy a  Nemzeti Kapcsolattartó 
szükség szerint megteszi a 63. § (7) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott intézkedést.

65. §  A monitoring tevékenység révén a program céljaihoz és várt eredményeihez mért előrehaladása tekintetében tett 
megállapításokat a  Program Operátor az  Együttműködési Bizottság elé terjeszti, illetve bemutatja azokat az  éves 
programjelentésben.

IV. Fejezet
A FOlyAmAtbA épÍtett ellenŐrzés

25. A folyamatba épített ellenőrzés általános szabályai

66. § (1) A hitelesítést végző szervek – a menedzsment és kontrollrendszer részeként – a folyamatba épített ellenőrzés teljes 
folyamatára eljárásrendet dolgoznak ki és alkalmaznak.

 (2) A  hitelesítési tevékenység során a  hitelesítést végző szervnek gondoskodnia kell a  kedvezményezett által 
benyújtott jelentések, nyilatkozatok és kifizetés-igénylések formai és tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról 
annak megállapítása céljából, hogy a  kedvezményezett a  támogatási szerződésben rögzített vagy a  benyújtott 
támogatási igénylés alapján vállalt kötelezettségeit – a  vonatkozó jogszabályokkal és a  pályázati felhívással 
összhangban – teljesítette.

 (3) A hitelesítés módját a hitelesítést végző szerv határozza meg az e fejezetben leírtak figyelembevételével.

26. Dokumentumalapú ellenőrzés

67. § (1) A  dokumentumalapú ellenőrzés a  pénzügyi lebonyolítás során a  kedvezményezett által a  kifizetés-igényléssel 
összefüggésben benyújtott, illetve a támogatási szerződésben előírt alátámasztó dokumentumokra terjed ki.

 (2) A dokumentumalapú ellenőrzés keretében ellenőrizni kell
a) az elszámolásra benyújtott költségek szokásos piaci árnak való megfelelését,
b) a projekt támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását és azok összhangját,
c) azt, hogy a  benyújtott elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak-e, a  támogatott projekt 

kapcsán merültek-e fel és megfelelnek-e a  támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeknek és szakmai 
célkitűzéseknek,

d) azt, hogy az  egyes elszámolni kívánt költségek megfelelnek-e a  Szabályzatokban, a  pályázati felhívásban, 
illetve a támogatási szerződésben foglalt elszámolhatósági szabályoknak,

e) azt, hogy szállítói finanszírozás esetén a  kedvezményezett kifizette-e a  számlán szereplő, elszámolni kívánt 
összegre eső önerőt, utófinanszírozás esetében a számla elszámolni kívánt összegét,

f ) a teljesítés igazolását és megalapozottságát,
g) a  kedvezményezett köztartozás-mentességét és azt, hogy szerepel az  Art. 260.  §-a szerint közzétett 

köztartozásmentes adózói adatbázisban,
h) a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások teljesülését,
i) azt, hogy a  benyújtott elszámolások alapbizonylataihoz kapcsolódó teljesítés összhangban van-e 

a közbeszerzésre vonatkozó közösségi és nemzeti előírásokkal, és
j) azt, hogy a  benyújtott elszámolások és azok alapbizonylatai összhangban vannak-e a  hatályos Sztv.-vel, 

Art.-vel és az általános forgalmi adóról szóló törvénnyel.
 (3) A donor projekt partner által igényelt támogatáshoz kapcsolódóan a 82. § (2) bekezdés c) pontja szerint benyújtott 

független könyvvizsgálói jelentés vagy a  donor országok döntéshozatali szervének jóváhagyása esetén az  arra 
felhatalmazott tisztviselő által kiadott jelentés tekintetében a hitelesítést végző szervek kizárólag formai ellenőrzést 
végeznek.
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68. §  A dokumentumalapú ellenőrzés részeként a  hitelesítést végző szervnek, valamint a  támogatónak a  támogatás 
végrehajtási folyamat minden szakaszában gondoskodnia kell a  kedvezményezett által részére benyújtott 
nyilatkozatok, kérelmek, jelentések és egyéb hivatalos dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzésének 
lefolytatásáról annak megállapítása céljából, hogy a  kedvezményezett a  támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeit – a vonatkozó jogszabályokkal, a Szabályzatokkal és útmutatókkal összhangban – teljesítette.

27. Helyszíni ellenőrzések lefolytatása

69. §  A folyamatba épített ellenőrzés részeként a hitelesítést végző szervek kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel 
kiválasztott projektek vonatkozásában helyszíni ellenőrzést végeznek.

70. § (1) A  Végrehajtó Ügynökség minden év október 31-ig megküldi a  Program Operátor részére a  következő évi, 
kockázatelemzésen alapuló, az egyes programokra vonatkozó ellenőrzési tervét.

 (2) A  Program Operátor az  ellenőrzési terv kézhezvételtől számított 10 napon belül az  ellenőrzési tervet jóváhagyja, 
vagy módosítási javaslatot tesz a Végrehajtó Ügynökség részére.

 (3) A  Végrehajtó Ügynökség a  módosítási javaslat kézhezvételétől számított 5 napon belül megküldi a  Program 
Operátor részére a módosított éves ellenőrzési tervet, melyet a Program Operátor 5 napon belül jóváhagy.

 (4) A  jóváhagyott éves ellenőrzési tervet a  Végrehajtó Ügynökség tájékoztatás céljából megküldi a  Nemzeti 
Kapcsolattartó részére.

71. § (1) A  legfeljebb százmillió forint támogatással megvalósuló projektek esetében a  Végrehajtó Ügynökség a  projektet 
legalább egyszer – ha kockázatelemzés korábban nem indokolja – a projekt befejezését megelőzően a helyszínen 
ellenőrzi.

 (2) Ha a  projekthez nyújtott támogatás meghaladja a  százmillió forintot, a Végrehajtó Ügynökség a  projektet évente 
legalább egyszer a helyszínen ellenőrzi.

72. § (1) A helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell különösen:
a) a projekt támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását és azok összhangját,
b) a  kifizetés-igényléshez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti példányának 

rendelkezésre állását, azok egyezőségét a kifizetés-igényléshez benyújtott másolattal,
c) a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozatok összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal,
d) átalányalapú elszámolás esetében az  átalány összegének, mértékének meghatározását alátámasztó 

dokumentumok körét,
e) a termékek, szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel való összhangját,
f ) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó szabályok betartását,
g) a  közbeszerzésekre vonatkozóan a  dokumentumok alapján nem ellenőrizhető szabályok betartását, 

így különösen a  benyújtott dokumentumok eredeti dokumentumokkal való összhangját, a  benyújtott 
dokumentumok valódiságát, a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályok betartását, és

h) a projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.
 (2) A  helyszíni ellenőrzések keretében a  kifizetés-igénylésben szereplő költségek elszámolhatóságának 

megállapításához ellenőrizni kell az  eredeti bizonylatokat, így különösen a  kedvezményezett által benyújtott 
számla-, vagy költségösszesítőben feltüntetett számlákat, a  számlákhoz kapcsolódó szerződéseket és az  azokhoz 
kapcsolódó teljesítésigazolásokat, valamint a kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat.

 (3) A  kifizetés-igénylésekben szereplő bizonylatok és alátámasztó dokumentumok ellenőrzése történhet 
mintavételezés alapján, a támogató által előzetesen jóváhagyott mintavételezési módszertan alapján.

73. § (1) A helyszíni ellenőrzést megfelelően dokumentálni kell, jegyzőkönyvben rögzítve az elvégzett munkát, az ellenőrzés 
eredményét, valamint szabálytalansági gyanú és hiba feltárása esetén a javasolt, illetve megtett intézkedéseket.

 (2) A Végrehajtó Ügynökség az általa lefolytatott helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet tájékoztatásul megküldi 
a Program Operátor részére.

 (3) Az elvégzett helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet az ellenőrzést végző szerv az Igazoló Hatóság kérésére 
megküldi az Igazoló Hatóság részére.
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74. §  Rendkívüli helyszíni ellenőrzést a  Nemzeti Kapcsolattartó, a  Program Operátor és a  Végrehajtó Ügynökség 
kezdeményezhet.

28. Közbeszerzések ellenőrzése

75. §  Közbeszerzések ellenőrzéséről szóló eljárásrendet ad ki
a) a közbeszerzések ellenőrzéséért felelős szervezeti egység a 13. § d) pontja alapján, és
b) a Végrehajtó Ügynökség mint hitelesítést végző szerv a 21. § 8. pontja alapján.

V. Fejezet
A pénzügyI lebOnyOlÍtÁs rendje

29. A költségvetési tervezésre vonatkozó szabályok

76. § (1) A  finanszírozási mechanizmusok támogatásait az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az Ávr. előírásaival összhangban 
tervezi meg.

 (2) Az előirányzatok tervezésénél figyelembe kell venni
a) a  költségvetési tervezés ütemezésével összhangban a  programozási időszak kötelezettségvállalási 

keret-előirányzataira vonatkozó adatait és – az  elmúlt év tényleges kifizetéseinek a  várható teljesítés és 
a finanszírozási mechanizmusok lezárulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó – kifizetési előrejelzését,

b) a donor országok döntéshozatali szerve által elfogadott programokat, és
c) a  donor hozzájárulás egyéb tételeit, így a  technikai segítségnyújtás keretét és a  Kétoldalú Kapcsolatok 

Alapját.

30. A támogatások fogadására és kifizetésére szolgáló pénzforgalmi számlák

77. § (1) A donor országoktól érkező előlegek, időközi kifizetések és a záró egyenleg-kifizetés fogadására az Igazoló Hatóság 
finanszírozási mechanizmusonként forint pénzforgalmi számlákat nyit a  Magyar Államkincstárnál, melyek felett 
az Igazoló Hatóság rendelkezik.

 (2) A  pénzforgalmi számlák vezetésével kapcsolatban felmerült költség elszámolása a  központi költségvetésből 
történik.

 (3) A pénzforgalmi számlák feletti rendelkezési jogosultságot az Igazoló Hatóság által bejelentett két személy együttes 
aláírásával lehet gyakorolni.

78. § (1) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik a  finanszírozási mechanizmusokra 
vonatkozó központi kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla megnyitásáról a Magyar Államkincstárban, mely 
felett az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter rendelkezik.

 (2) A  finanszírozási mechanizmusokhoz kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás és a  kapcsolódó donor hozzájárulás 
előfinanszírozását az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter biztosítja a Magyar Államkincstárban 
megnyitott központi kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlán keresztül.

 (3) Kizárólag az  előirányzat-felhasználási keretszámla használható a  jóváhagyott kifizetés-igénylés alapján 
a  kedvezményezettet megillető – a  donor hozzájárulásból és a  nemzeti társfinanszírozásból álló – támogatás 
összegének a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes részére történő folyósítására, a kedvezményezett 
részére folyósítandó előleg kifizetésére és a  kedvezményezett által bármilyen jogcímen történő visszafizetés 
fogadására.

 (4) Az  előirányzat-felhasználási keretszámláról indított átutaláshoz az  átutalási megbízást minden esetben 
a  pénzforgalmi megbízások és üzenetek küldésére és fogadására kijelölt informatikai rendszerben kell kiállítani. 
A  kijelölt informatikai rendszerben kiállított átutalási megbízást a  Nemzeti Kapcsolattartó elektronikus formában 
adja át pénzügyi teljesítésre a Magyar Államkincstárnak. A kijelölt informatikai rendszer működésének hiánya esetén 
az utalás papír alapon történik.

 (5) Az  előirányzat-felhasználási keretszámlák vezetésével kapcsolatban felmerült költség elszámolása a  központi 
költségvetésből történik.
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31. A támogatás folyósítása

79. § (1) A támogatás folyósítására utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással kerül sor.
 (2) Szállítói finanszírozásra csak azt követően kerülhet sor, ha a  kedvezményezettet terhelő számlán szereplő, 

elszámolni kívánt összegre eső önerő kifizetése igazolható módon megtörtént.
 (3) A  kifizetés-igénylés benyújtásának ütemezésével és a  benyújtás feltételeivel kapcsolatos előírásokat, valamint 

az engedményezés bejelentésének szabályait a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés tartalmazza.
 (4) Az engedményes részére történő folyósítás feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés a hitelesítést 

végző szerv rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződésnek a hitelesítést végző szerv részére 
történő benyújtásáért a  kedvezményezett felelős. A  hitelesítést végző szerv az  engedményezésekről naprakész 
nyilvántartást vezet.

80. § (1) A támogatási előleg a támogatási szerződésben meghatározott mértékben azon projektelemekre vehető igénybe, 
amelyekre utófinanszírozást választott a  kedvezményezett. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem 
igényelhető.

 (2) A szállítói finanszírozású projektelemekre előleg vehető igénybe
a) a Kbt. 135. § (9) bekezdése szerinti esetben, vagy
b) ha a kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult államháztartási szerv és az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglalt valamely feltétel teljesül.
 (3) A támogatási előleggel való elszámolás módjáról a támogatási szerződésben kell rendelkezni.

81. § (1) A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban kell megállapítani. A támogatás 
összegét indikatív jelleggel euróban is fel kell tüntetni, de az  elszámolás alapja minden esetben a  forintban 
kifejezett támogatási összeg.

 (2) Ha a  költségek nem forintban merülnek fel, a  kedvezményezett köteles a  pénzügyi teljesítés időpontjában 
érvényes, a kedvezményezett számlavezető bankja által alkalmazott, a tranzakcióhoz tartozó elszámoló árfolyamon, 
annak hiányában a  pénzügyi teljesítés időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által 
meghatározott árfolyamon azokat forintra átszámítani.

 (3) A  kedvezményezett köteles az  MNB által nem jegyzett pénznemben felmerült költséget a  pénzügyi teljesítés 
időpontjában érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett referencia-árfolyamon euróra átváltani, majd azt 
a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell forintra váltani.

 (4) Szállítói finanszírozás csak forintban kiállított számla esetén vehető igénybe.
 (5) A  (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően szállítói finanszírozás vehető igénybe a  donor projekt partner és Donor 

Program Partner által euróban kiállított számla esetén.

82. § (1) Támogatás – az  előleget kivéve – kizárólag a  kedvezményezett által benyújtott, a  hitelesítést végző szerv által 
jóváhagyott kifizetés-igénylés alapján folyósítható.

 (2) A kifizetés-igényléshez a kedvezményezettnek mellékelnie kell
a) a  záradékolt eredeti számlák hitelesített másolatát, továbbá a  számlák – szállítói finanszírozás esetén 

a  számlán szereplő, elszámolni kívánt összegre eső önerő – kifizetését igazoló, az  elszámolást alátámasztó 
dokumentumok másolatát,

b) az a) pont szerinti dokumentumokat helyettesítő, a hitelesítést végző szerv által meghatározott formátumú 
számla- vagy költségösszesítőt, átalányalapú elszámolás esetén az  átalány összegének, mértékének 
meghatározását alátámasztó dokumentumot, vagy

c) donor projekt partner esetén az a) és b) pont szerinti dokumentumokat helyettesítő, a donor projekt partner 
által megbízott független könyvvizsgáló – vagy, ha a  donor országok döntéshozatali szerve jóváhagyja, 
a  donor projekt partner felett költségvetési és pénzügyi ellenőrzési jogkörrel és hatáskörrel rendelkező, 
független hivatalos személy – által kiállított jelentést.

 (3) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti jelentésben a  könyvvizsgáló – vagy, ha a  donor országok döntéshozatali szerve 
jóváhagyja, a donor projekt partner felett költségvetési és pénzügyi ellenőrzési jogkörrel és hatáskörrel rendelkező, 
független hivatalos személy – nyilatkozik arról, hogy az  elszámolásban szereplő költségek a  Szabályzatokkal, 
a  donor projekt partner székhelye szerinti ország jogszabályaival és számviteli gyakorlatával, valamint a  pályázati 
felhívással összhangban vannak. A  jelentést – ha a  támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik – legkésőbb 
a záró kifizetés-igényléshez be kell nyújtani.
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 (4) A  kifizetés-igényléshez a  kedvezményezettnek a  (3)  bekezdés szerinti dokumentumok mellett be kell nyújtania 
legalább
a) a pénzügyi beszámolóban szereplő, elszámolni kívánt költségek szöveges indokolását,
b) engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerződést, és
c) biztosítéknyújtási kötelezettség esetén a biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat.

 (5) A  kedvezményezett a  kifizetés-igénylésben nyilatkozik arról, hogy a  benyújtott kifizetés-igényléshez kapcsolódó 
elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a  támogatott projekttel 
összefüggésben merültek fel.

 (6) Partnerségi projekt esetén a projektgazda köteles gondoskodni arról, hogy a kifizetés igénylés a projekt partnerek 
által igényelt támogatáshoz kapcsolódó adatokat és dokumentumokat is tartalmazza.

 (7) A  kifizetés igénylése elektronikusan történik. Ha a  támogatási szerződés előírja, a  kifizetés-igénylést – részben 
vagy egészben – papír alapon is szükséges benyújtani. A  kétféle módon benyújtott kifizetés-igénylésben 
mutatkozó eltérés esetén a papíralapú és aláírt kifizetés-igénylés tekintendő hitelesnek azzal, hogy a papíralapú és 
az elektronikus kifizetés-igénylés egyezőségéről a kedvezményezett köteles gondoskodni.

 (8) Ha a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés arra lehetőséget biztosít, úgy az egyes költségek a támogatási 
szerződésben meghatározott mértékig – a kettős finanszírozás lehetőségének kizárása mellett – átalány alapon is 
elszámolhatóak.

 (9) A kedvezményezett a kifizetés-igénylésében szereplő költségek alapját képező eredeti számlát köteles záradékolni 
a támogatási szerződésben meghatározott módon.

83. § (1) A  támogatást a  kifizetés-igénylés hiánytalan beérkezésétől számított 30 napon belül folyósítani kell, ha 
a megvalósítás nyomon követése vagy folyamatba épített ellenőrzése során nem merült fel olyan körülmény, amely 
miatt a támogatás folyósítását fel kellene függeszteni. Az előre nem tervezett, előre nem látható ok miatt lefolytatott 
rendkívüli helyszíni ellenőrzés, a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések, valamint az év végi zárási 
és az év eleji előirányzat nyitási folyamatok – a Magyar Államkincstár honlapján közlemény formájában közzétett – 
időtartama e határidőbe nem számítanak bele. A hitelesítést végző szerv kifizetés-igénylést 18 napon belül ellenőrzi.

 (2) Ha a  kifizetés-igénylés hiányos vagy hibás, a  hitelesítést végző szerv a  beérkezéstől számított 18 napon 
belül, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, az  adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba 
megjelölésével hiánypótlásra és a  hiba javítására hívja fel a  kedvezményezettet. Ha a  hiány pótlására és a  hiba 
javítására a  határidőn belül nem kerül sor, a  kifizetés-igénylés érintett részét el kell utasítani. A  hitelesítést végző 
szerv a  hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumokat 7 napon belül ellenőrzi. A  záró kifizetés-igénylést 
kivéve, az  adott kifizetés-igénylés esetében további hiánypótlásnak nincs helye, az  elutasított költségtételt 
a kedvezményezett a soron következő kifizetés-igénylésében szerepeltetheti.

 (3) A hitelesítést végző szerv a kifizetés-igénylés 67. § szerinti dokumentumalapú ellenőrzését követően – támogatási 
előleg esetén a  kedvezményezett arra való jogosultságának ellenőrzését követően haladéktalanul – kifizetési 
dokumentációt állít össze, mely a hazai informatikai rendszerben rögzített és ki nem fizetett, támogatásra jogosult 
számlák vagy egyéb bizonylatok összesítését jelenti. A kifizetési dokumentációt a támogató a kézhezvételt követő  
5 napon belül jóváhagyja.

 (4) A  támogató által megküldött, jóváhagyott kifizetési dokumentáció beérkezését követő 7 napon belül 
a  Nemzeti Kapcsolattartó intézkedik a  jóváhagyott támogatási összeg előirányzat-felhasználási keretszámláról 
a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes számlájára történő folyósításról.

 (5) A támogatás folyósítását csak abban az esetben lehet kezdeményezni, ha
a) a megelőző munkafázisok megtörténtek,
b) a  kedvezményezett köztartozásmentes, és szerepel az Art. 260. §-a szerint közzétett köztartozásmentes 

adózói adatbázisban,
c) a kijelölt ügyviteli rendszer működése esetén az adatok a rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek, és
d) a kedvezményezett részére a támogatás folyósítása nincs felfüggesztve.

 (6) Haladéktalanul fel kell függeszteni a  támogatás folyósítását abban az  esetben, ha azt e  rendelet vagy más 
jogszabály előírja, illetve ha a  támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot 
tesz vagy a  támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a  támogatás visszavonását, a  támogatási 
szerződéstől történő elállást teheti szükségessé. A  támogatás folyósításának felfüggesztéséről és annak okáról 
a kedvezményezettet soron kívül tájékoztatni kell.
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32. Elszámolás a donor országokkal

84. § (1) Az  Igazoló Hatóság a  donor országok által meghatározott módon, euróban nyújtja be elszámolását a  donor 
országok döntéshozatali szerve részére.

 (2) A  donor országok döntéshozatali szerve részére benyújtott közbenső és záró pénzügyi jelentés csak olyan 
költségeket tartalmazhat, amelyeket kifizettek, a kijelölt ügyviteli rendszerben rögzítettek és a hitelesítés keretében 
jóváhagyásra kerültek.

85. § (1) Az  egyes programok tekintetében a  Program Operátor, a  technikai segítségnyújtás tekintetében a  Nemzeti 
Kapcsolattartó, a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó a hitelesítést végző szervek 
által a  nemzeti társfinanszírozás és a  donor hozzájárulás felhasználása, valamint a  várható jövőbeni kifizetések 
tekintetében szolgáltatott adatok alapján finanszírozási mechanizmusok szerint, illetve programonként összeállítja 
a  közbenső pénzügyi jelentéseket. A  közbenső pénzügyi jelentések a  naptári év szerinti hathavi elszámolási 
időszakokat fednek le.

 (2) A  Program Operátor és a  Nemzeti Kapcsolattartó az  (1)  bekezdés szerint összeállított közbenső pénzügyi 
jelentéseket – a  január 1. és június 30. közötti elszámolási időszak vonatkozásában augusztus 15-ig, a  július 1. és 
december 31. közötti elszámolási időszak vonatkozásában a  tárgyévet követő év február 15-ig – megküldik 
az Igazoló Hatóság részére, valamint elektronikus úton a hitelesítési jelentést kiállító hitelesítést végző szerv részére.

 (3) Az Igazoló Hatóság tárgyév szeptember 15-ig, valamint a tárgyévet követő év március 15-ig megküldi az ellenőrzött 
és igazolt közbenső pénzügyi jelentést a donor országok döntéshozatali szerve részére.

86. § (1) A  Program Operátor a  záró pénzügyi jelentést az  általa kezelt program tekintetében a  hitelesítést végző szervek 
által szolgáltatott adatok alapján, a  záró programjelentés részeként legkésőbb 2025. március 31-ig köteles 
megküldeni az  Igazoló Hatóság részére. A  technikai segítségnyújtás és az  általa kezelt Kétoldalú Kapcsolatok 
Alapja forrása tekintetében a  záró pénzügyi jelentést tartalmazó záró programjelentést a  Nemzeti Kapcsolattartó 
2025. október 15-ig köteles megküldeni az Igazoló Hatóság részére.

 (2) A záró pénzügyi jelentés tartalmazza a program záró egyenlegét. A záró egyenleg a program keretében felmerült 
összes elszámolható költség, csökkentve a  program részére már korábban folyósított donor hozzájárulás, 
a  más forrásból nyújtott társfinanszírozás, a  keletkezett kamatbevétel, a  kedvezményezettektől visszavont, 
fel  nem használt, és a  donor országok részére vissza nem fizetett támogatás összegével, és módosítva a  korábbi 
elszámolások során jelentkező, összesítetten 50 eurót meg nem haladó kerekítési különbözet összegével.

 (3) Az  Igazoló Hatóság az  ellenőrzött és igazolt záró pénzügyi jelentést tartalmazó záró programjelentést a  program 
keretében támogatott utolsó projekt lezárását követő 5 hónapon belül, de legkésőbb 2025. április 30-ig, technikai 
segítségnyújtás tekintetében 2025. november 15-ig köteles megküldeni a  donor országok döntéshozatali szerve 
részére. Ha a program záró egyenlege alapján a donor országok részére visszafizetési kötelezettség áll fenn, akkor 
azt az  Igazoló Hatóság a  záró pénzügyi jelentés elfogadását követően visszafizeti a  Finanszírozási Mechanizmus 
Iroda részére.

87. §  Az Igazoló Hatóság a  Program Operátor, illetve a  Nemzeti Kapcsolattartó által benyújtott kifizetési ütemezések 
figyelembevételével a  tárgyévre és az azt követő évre vonatkozó kifizetési előrejelzéseket programonként február 
20-ig, április 20-ig, szeptember 20-ig és november 20-ig megküldi a donor országok döntéshozatali szerve részére.

88. §  A donor országokkal történő elszámolás ezen alcím szerinti feladatait a GRACE rendszer alkalmazásával kell ellátni. 
Ha a GRACE rendszer nem áll rendelkezésre, úgy a  feladatokat a donor országok által meghatározott elektronikus 
formanyomtatványok segítségével kell teljesíteni.

33. Donor hozzájárulás rendezése

89. § (1) A kifizetett támogatásnak a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes részére történő folyósítását követően 
az  Igazoló Hatóság utólagosan elszámolja a  donor hozzájárulás összegét, és ha a  finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre álló forrásai lehetővé teszik, ezen elszámolás jóváhagyását követő 15 napon belül átutalja az esedékes 
donor hozzájárulást a  vonatkozó finanszírozási mechanizmus pénzforgalmi számlájáról a  központi költségvetésről 
szóló törvény szerinti a  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezethez kapcsolódó Uniós programok 
bevételei számlára.
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 (2) Az  Igazoló Hatóság nem rendezheti azon támogatási összeg donor hozzájárulás részét, amely olyan költséget 
tartalmaz, amelyre vonatkozóan szabálytalansági eljárás van folyamatban, vagy amelyre vonatkozóan 
szabálytalanságot állapítottak meg.

34. A költségigazolási tevékenységek rendje – az igazolás

90. § (1) Az  Igazoló Hatóság a  folyósított támogatások, valamint a  programszintű szerveknél, illetve nemzeti szintű 
szerveknél felmerült, hitelesített költségek alapján igazolja a közbenső pénzügyi jelentéseket és jóváhagyás céljából 
megküldi a donor országok döntéshozatali szerve részére.

 (2) Az Igazoló Hatóság nyilatkozattételi kötelezettsége keretében meggyőződik arról, hogy
a) az elszámolható költségekről szóló összesítő megfelel az alátámasztó dokumentumoknak,
b) az alátámasztó dokumentumok vizsgálata megtörtént, azok valósak, helyesek és pontosak,
c) az elszámolható költségekről szóló összesítő az általánosan elfogadott számviteli elveknek és módszereknek 

megfelelő nyilvántartáson alapul,
d) az  elszámolható költségekről szóló összesítőben feltüntetett költségek megfelelnek a  Szabályzatok 

elszámolhatósági követelményeinek,
e) az  elszámolható költségekről szóló összesítőben feltüntetett költségek a  program megállapodással 

összhangban a programvégrehajtás során merültek fel,
f ) az ellenőrzési nyomvonal létezik, és
g) a nemzeti társfinanszírozás kifizetése megtörtént.

 (3) Az  Igazoló Hatóság a  pénzügyi jelentés igazolásának alátámasztásához kapcsolódó kiegészítő információt kérhet, 
amelyet a  hitelesítést végző szerv, illetve a  támogató köteles haladéktalanul az  Igazoló Hatóság rendelkezésére 
bocsátani.

 (4) Az  Igazoló Hatóság a  pénzügyi jelentés igazolásának alátámasztása érdekében tényfeltáró vizsgálatot végezhet 
a hitelesítést végző szervnél, illetve a támogatónál, melynek kezdeményezéséről az érintett szervezetet előzetesen 
tájékoztatja.

 (5) A  hitelesítést végző szerv, illetve a  támogató köteles hozzáférést biztosítani az  Igazoló Hatóság által írásban 
felhatalmazott személyek részére az  elektronikus és papír alapon rendelkezésre álló, az  igazoláshoz kapcsolódó 
dokumentumokhoz és adatokhoz.

91. §  A Nemzeti Kapcsolattartó a  költségigazolási tevékenység támogatása érdekében tájékoztatásul továbbítja 
az Igazoló Hatóság részére
a) a menedzsment és kontrollrendszerek leírását, és
b) az ellenőrzési nyomvonalakat.

35. A költségigazolási tevékenységek rendje – a hitelesítési jelentés

92. § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó az Igazoló Hatóság által meghatározott formátumú hitelesítési jelentést állít ki. A Nemzeti 
Kapcsolattartó a  hitelesítési jelentést a  közbenső pénzügyi beszámolók benyújtását követő 15 napon belül küldi 
meg az Igazoló Hatóság részére.

 (2) A hitelesítési jelentés megküldésének elmulasztása, hiányos tartalommal történő megküldése vagy a menedzsment 
és kontrollrendszerre vonatkozó kiegészítő információ igénye esetén az  Igazoló Hatóság a  közbenső, illetve záró 
pénzügyi jelentés igazolását felfüggesztheti.

 (3) A Nemzeti Kapcsolattartó jogosult ellenőrzést végezni a Program Operátornál és a Végrehajtó Ügynökségnél. Ezen 
ellenőrzések eredményéről a Nemzeti Kapcsolattartó rendszeresen tájékoztatja az Igazoló Hatóságot.
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VI. Fejezet
A VégrehAjtÁs nyOmOn köVetése

36. A programszintű előrehaladás nyomon követése

93. § (1) A Program Operátor éves programjelentést készít, mely tartalmazza
a) a  program végrehajtásának előrehaladását, tekintettel a  program megállapodásban meghatározottakra, 

az előző évi programjelentésben foglalt tervekre, valamint a várható eredmények megvalósulására,
b) a  program hozzájárulását az  átfogó, illetve a  program terület tekintetében kitűzött, az  Együttműködési 

Megállapodásokban meghatározott célokhoz,
c) a  program végrehajtása során észlelt kockázatokat és kihívásokat, a  kockázatkezelést szolgáló 

intézkedésekben és a pénzügyi tervekben bekövetkezett bármely változást, és
d) a feltárt szabálytalanságok és a megtett intézkedések összegzését.

 (2) Az  éves programjelentést naptári évre vonatkozóan kell elkészíteni, angol nyelven. A  programjelentés 
elkészítéséhez a Végrehajtó Ügynökség a Program Operátor által kért adatokat rendelkezésre bocsátja.

 (3) A Program Operátor az éves programjelentést a Nemzeti Kapcsolattartó részére minden év január 31-ig megküldi. 
A  Nemzeti Kapcsolattartó az  éves programjelentéssel összefüggésben február 10-ig írásban észrevételt tehet. 
A Nemzeti Kapcsolattartó a programjelentésben foglaltakat a stratégiai jelentés elkészítéséhez felhasználhatja.

 (4) A  Program Operátor az  éves programjelentést február 15-ig megküldi a  donor országok döntéshozatali szerve 
részére.

 (5) Ha egy program donor országok döntéshozatali szerve általi jóváhagyása az  adott év első félévében történik 
meg, az első éves programjelentést a  jóváhagyást követő évben kell benyújtani. Ha egy program donor országok 
döntéshozatali szerve általi jóváhagyása a  második félévben történik meg, úgy az  első éves programjelentést 
a jóváhagyást követő második évben kell benyújtani.

94. § (1) A Program Operátor záró programjelentést készít, melyben
a) átfogó értékelést ad a  program végrehajtásáról, beleértve a  programban meghatározott tervekkel való 

összevetést és a levont tanulságokat,
b) átfogó értékelést ad a  program hozzájárulásáról az  átfogó, illetve a  program terület tekintetében kitűzött, 

az Együttműködési Megállapodásokban meghatározott célokhoz,
c) összegzést ad a feltárt szabálytalanságokról és a megtett intézkedésekről,
d) információt szolgáltat a pénzügyi tervek teljesüléséről, illetve azok módosításának szükségességéről, és
e) pénzügyi adatot szolgáltat, beleértve a záró egyenleg kiszámítását.

 (2) A  záró programjelentést a  donor országok döntéshozatali szerve részére az  Igazoló Hatóság továbbítja a  86.  § 
szerint.

95. §  A technikai segítségnyújtás és a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja tekintetében az éves programjelentés elkészítéséért 
és a  donor országok döntéshozatali szerve részére történő benyújtásáért, valamint a  záró programjelentés 
elkészítéséért és az  Igazoló Hatóság részére 2025. október 15-ig történő benyújtásáért a  Nemzeti Kapcsolattartó 
felelős. A  záró programjelentés donor országok döntéshozatali szerve részére történő továbbításáért az  Igazoló 
Hatóság felelős.

37. A nemzeti szintű előrehaladás nyomon követése

96. § (1) A  Nemzeti Kapcsolattartó a  finanszírozási mechanizmusok végrehajtásáról évente stratégiai jelentést készít, mely 
tartalmazza a következőket:
a) a  finanszírozási mechanizmusok támogatásainak a  társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez való hozzájárulásának értékelését,
b) a  finanszírozási mechanizmusok támogatásainak a  donor országok és Magyarország közti kétoldalú 

kapcsolatok erősítéséhez való hozzájárulásának értékelését,
c) a nemzeti szintű menedzsment és kontrollrendszer hatékonyságának és eredményességének értékelését,
d) az  Együttműködési Megállapodásokban meghatározott programok előkészítésének és végrehajtásának 

előrehaladásával kapcsolatos tájékoztatást, ideértve a pénzügyi adatokat is,
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e) az  elvégzett ellenőrzések, felülvizsgálatok és értékelések eredményeit, valamint a  következő jelentéstételi 
időszakban tervezett ellenőrzések, felülvizsgálatok és értékelések bemutatását,

f ) az  elvégzett monitoring tevékenység eredményeit és a  következő jelentéstételi időszakra vonatkozó 
monitoring tervet,

g) a  programok tényleges eredményeit és az  egyes programok célkitűzései tekintetében elért előrehaladás 
értékelését,

h) a kommunikációs stratégia végrehajtásának értékelését,
i) a feltárt szabálytalanságokról és a megtett intézkedésekről szóló összegzést, és
j) a beérkezett kifogások összegzését.

 (2) A  stratégiai jelentést naptári évre vonatkozóan kell elkészíteni, angol nyelven. A  stratégiai jelentés elkészítéséhez 
a Végrehajtó Ügynökség, a  Program Operátor és az  Igazoló Hatóság a  Nemzeti Kapcsolattartó által kért adatokat 
rendelkezésre bocsátja.

 (3) A  Nemzeti Kapcsolattartó a  stratégiai jelentést évente, az  éves ülést megelőzően legalább 2 hónappal 
köteles benyújtani a  donor országok döntéshozatali szerve részére. A  záró stratégiai jelentést az  utolsó záró 
programjelentés benyújtásától számított 6 hónapon belül, de legkésőbb 2025. augusztus 31-ig kell benyújtani.

 (4) A Nemzeti Kapcsolattartó a stratégiai jelentést megküldi az Operatív Bizottság tagjai részére. A stratégiai jelentést 
az  Operatív Bizottság tagjai bizottsági ülés keretében vitatják meg. Az  Operatív Bizottság stratégiai jelentéssel 
kapcsolatos véleményét a bizottság képviselője az éves ülésen ismerteti.

 (5) A  stratégiai jelentés az  éves ülés tárgyalásainak alapját képezi, annak jóváhagyásáról a  donor országok 
döntéshozatali szerve az ülés keretében dönt.

97. § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó a donor országok döntéshozatali szervének részvételével éves ülést szervez.
 (2) Az  éves ülés keretében a  donor országok döntéshozatali szerve és a  Nemzeti Kapcsolattartó felülvizsgálják 

a megelőző jelentési időszakban elért előrehaladást és meghatározzák a szükséges intézkedéseket.
 (3) Az éves ülésre az Audit Hatóság, az Igazoló Hatóság, a Program Operátorok, a Végrehajtó Ügynökség és a budapesti 

norvég nagykövetség képviselőit meg kell hívni. A  Donor Program Partnerek megfigyelőként vehetnek részt 
az ülésen.

 (4) Az  éves ülés napirendjének tervezetét a  Nemzeti Kapcsolattartó készíti el a  stratégiai jelentés tartalmának 
figyelembevételével. A  napirend tervezetét a  stratégiai jelentés megküldésével egyidejűleg kell a  donor országok 
döntéshozatali szerve részére megküldeni. Az ülés napirendjét a donor országok döntéshozatali szerve és a Nemzeti 
Kapcsolattartó legalább 1 héttel az éves ülést megelőzően véglegesíti.

 (5) Az  éves ülésen hozott döntéseket jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet a  Nemzeti Kapcsolattartó készít el. 
A  jegyzőkönyv a  napirendet követve tartalmazza az  ülésen tett főbb megállapításokat, valamint a  meghatározott 
intézkedéseket és feladatokat.

 (6) Az  éves ülés keretében jóváhagyott stratégiai jelentést, valamint a  donor országok döntéshozatali szerve és 
a Nemzeti Kapcsolattartó által jóváhagyott tartalmú jegyzőkönyvet az éves ülést követő 30 napon belül közzé kell 
tenni a Nemzeti Kapcsolattartó honlapján az ellenőrzési tervet tartalmazó melléklet nélkül.

VII. Fejezet
Az ellenŐrzések rendje

38. Az ellenőrzések végrehajtásának általános szabályai

98. § (1) A  Nemzeti Kapcsolattartó, az  Igazoló Hatóság és a  programszintű szervek belső ellenőrzését biztosítani kell, 
melynek tekintetében az  Áht. és a  költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

 (2) Az  Audit Hatóság részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani a  lebonyolítás során beérkezett, illetve keletkezett 
dokumentumokhoz, valamint a finanszírozási mechanizmusok lebonyolítását támogató informatikai rendszerekben 
tárolt adatokhoz.

 (3) Az  ellenőrzés során készített jelentésnek tartalmaznia kell az  ellenőrzött időszakra vonatkozóan az  ellenőrzött 
kiadások összegét évek, finanszírozási mechanizmusok, programok, valamint projektek szerinti bontásban.

 (4) Az Audit Hatóság ellenőrzéseit a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal összhangban folytatja le.
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39. Az ellenőrzések tervezése

99. § (1) Az  Audit Hatóság az  utolsó program donor országok döntéshozatali szerve általi jóváhagyását követő 9 hónapon 
belül ellenőrzési stratégiát készít el, amelyet a  donor országok döntéshozatali szerve kérésére 1 hónapon belül 
angol nyelven be kell nyújtani a  donor országok döntéshozatali szerve részére. Az  ellenőrzési stratégia magában 
foglalja az  alkalmazandó ellenőrzési módszertant, az  ellenőrzésre kerülő projektek mintavételének módszerét és 
az ellenőrzések programozási időszakban történő egyenletes megoszlását biztosító indikatív ellenőrzési tervet.

 (2) Az Audit Hatóság a donor országok döntéshozatali szerve részére megküldött ellenőrzési stratégiát tájékoztatásul 
megküldi az államháztartásért felelős miniszter és a Nemzeti Kapcsolattartó részére.

100. § (1) A  Nemzeti Kapcsolattartó, az  Igazoló Hatóság és a  programszintű szervek belső ellenőrzése az  éves ellenőrzési 
tervét a tárgyévet megelőző év december 31-ig megküldi az Audit Hatóság részére.

 (2) Az  éves tervezéshez az  Audit Hatóság által igényelt további adatokat a  Nemzeti Kapcsolattartó, illetve az  Igazoló 
Hatóság az Audit Hatóság rendelkezésére bocsátja.

 (3) Az  Audit Hatóság az  ellenőrzési stratégiában meghatározott rendszerellenőrzések és a  mintavételes ellenőrzések 
végrehajtása érdekében minden év február 28-ig éves ellenőrzési tervet készít. Az  ellenőrzési tervet, illetve 
– szükség esetén – annak módosítását tájékoztatásul megküldi az államháztartásért felelős miniszter és a Nemzeti 
Kapcsolattartó részére.

40. A rendszerellenőrzés

101. § (1) A  nemzeti szintű menedzsment és kontrollrendszer működésének értékelése során a  nemzeti szintű szervek 
rendszerellenőrzését kell végrehajtani.

 (2) Az  Audit Hatóság a  nemzeti szintű menedzsment és kontrollrendszer megfelelőségéről egy alkalommal, 
megfelelőségi ellenőrzés keretében jelentést és véleményt készít, amelyet a  Nemzeti Kapcsolattartó a  nemzeti 
szintű menedzsment és kontrollrendszer leírásához mellékelve megküld a  donor országok döntéshozatali szerve 
részére az Együttműködési Megállapodás aláírását követő 6 hónapon belül.

 (3) A  Nemzeti Kapcsolattartó a  (2)  bekezdés szerinti jelentés és vélemény kiadásához szükséges ellenőrzések 
elvégzése érdekében az  Audit Hatóság rendelkezésére bocsátja a  végleges rendszerleírást és az  egyéb szükséges 
dokumentumokat, információkat. Az Audit Hatóság a végleges rendszerleírás kézhezvételétől számított 1 hónapon 
belül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és elkészíti a jelentés és a vélemény tervezetét, amelyet megküld a Nemzeti 
Kapcsolattartónak. Az  Audit Hatóság a  Nemzeti Kapcsolattartó észrevételeinek figyelembevételével, a  jelentés és 
a  vélemény tervezetének kiállítását követő 1 hónapon belül elkészíti a  végleges jelentést és véleményt, amelyet 
megküld a Nemzeti Kapcsolattartónak a donor országok döntéshozatali szerve részére történő továbbítás céljából.

102. § (1) A  programszintű menedzsment és kontrollrendszer működésének értékelése során a  programszintű szervek 
rendszerellenőrzését kell végrehajtani.

 (2) Az  Audit Hatóság a  programszintű menedzsment és kontrollrendszer megfelelőségéről egy alkalommal, 
megfelelőségi ellenőrzés keretében jelentést és véleményt készít, amelyet megküld a  Nemzeti Kapcsolattartó és 
a Program Operátor részére.

 (3) A Program Operátor a program donor országok döntéshozatali szerve által történő elfogadását követő 6 hónapon 
belül benyújtja a Nemzeti Kapcsolattartó részére a menedzsment és kontrollrendszerei, valamint azok működésének 
részletes leírását.

 (4) A  Nemzeti Kapcsolattartó az  Audit Hatóság rendelkezésére bocsátja a  végleges programszintű rendszerleírást és 
az egyéb szükséges dokumentumokat, információkat. Az Audit Hatóság a végleges rendszerleírás kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül elvégzi a  szükséges ellenőrzéseket és elkészíti a  jelentés és a  vélemény tervezetét, 
amelyet megküld a  Nemzeti Kapcsolattartónak és a  Program Operátornak. Az  Audit Hatóság a  Nemzeti 
Kapcsolattartó és a Program Operátor észrevételeinek figyelembevételével, a  jelentés és a vélemény tervezetének 
kiállítását követő 1 hónapon belül elkészíti a  végleges jelentést és véleményt, amelyet megküld a  Nemzeti 
Kapcsolattartónak.

103. §  Az Audit Hatóság – a  kialakított ellenőrzési stratégia alapján – programonként legalább egy ellenőrzést lefolytat 
a  programok végrehajtásának időszaka során a  menedzsment és kontrollrendszerek hatékony működésének 
értékelése érdekében.
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41. A mintavételes ellenőrzés

104. § (1) Az  Audit Hatóság – a  kialakított ellenőrzési stratégiában meghatározott mintavételi módszertan alapján – elvégzi 
a projektek mintavételes ellenőrzését.

 (2) Ha az Audit Hatóság ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot észlel, a 109. § szerint szükséges eljárni.

42. Beszámolás és zárónyilatkozat

105. § (1) Az Audit Hatóság minden év február 15-ig benyújtja a menedzsment és kontrollrendszerek működéséről szóló éves 
ellenőrzési jelentést és véleményt a donor országok döntéshozatali szerve részére, valamint tájékoztatásul megküldi 
az államháztartásért felelős miniszter, a Nemzeti Kapcsolattartó és az Igazoló Hatóság részére.

 (2) Az éves jelentésnek tartalmaznia kell az előző év július 1-je és a  tárgyév június 30-a között elvégzett ellenőrzések 
összesített eredményét.

 (3) A  2025. január 1-je után elvégzett ellenőrzésekre vonatkozó információkat a  záró ellenőrzési jelentésben kell 
feltüntetni.

 (4) Az Audit Hatóság elvégzi a zárónyilatkozat kibocsátásához szükséges ellenőrzéseket és legkésőbb 2025. december 
31-ig benyújtja a záró nyilatkozatot és az azt megalapozó záró ellenőrzési jelentést a donor országok döntéshozatali 
szerve részére, valamint tájékoztatásul megküldi az államháztartásért felelős miniszter, a Nemzeti Kapcsolattartó és 
az Igazoló Hatóság részére.

43. Együttműködés külső ellenőrzések során

106. § (1) A nemzeti szintű szervek és a programszintű szervek haladéktalanul tájékoztatják egymást a donor országok vagy 
egyéb nemzetközi szervezetek által tervezett külső ellenőrzésekről.

 (2) Az ellenőrzött szerv köteles az (1) bekezdés szerinti külső ellenőrzés jelentéstervezetére készítendő választ, az azzal 
kapcsolatos tagállami álláspontot a nemzeti szintű szervekkel előzetesen egyeztetni, valamint a jelentés tervezetét 
és végleges változatát számukra a kézhezvételt követő 7 napon belül megküldeni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti külső ellenőrzésből eredő, költségvetést és pénzügyi jelentést érintő kötelezettségvállalást 
vagy korrekciós folyamatot az  Igazoló Hatósággal, az  Audit Hatósággal, valamint az  államháztartásért felelős 
miniszterrel előzetesen egyeztetni kell.

 (4) Az  Audit Hatóság kapcsolatot tart a  donor országok ellenőrzésért felelős tisztviselőivel, kérésükre az  elvégzett 
ellenőrzésekről tájékoztatást adhat, illetve az  ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatban módszertani kérdést  
tehet fel.

VIII. Fejezet
szAbÁlytAlAnsÁgkezelés

44. A szabálytalanságkezelésre vonatkozó általános szabályok

107. § (1) Szabálytalansági eljárás megindítására, szabálytalanság megállapítására kizárólag a  támogatási szerződés 
megkötését követően kerülhet sor.

 (2) A szabálytalansági ügy elintézésében nem vehet részt
a) a  kedvezményezett, a  vele együtt jogosított vagy kötelezett személy, továbbá az, akinek jogaira vagy 

kötelezettségeire az eljárás eredménye kihatással lehet,
b) az a) pont alá tartozó személy vagy szervezet képviselője, vagy olyan volt képviselője, aki a szabálytalansági 

eljárás tárgyát illetően érintett volt,
c) az a) vagy a b) pont alá tartozó személynek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója 

vagy volt házastársa,
d) aki az érintett projekt kiválasztási eljárásában, illetve a támogatási döntés előkészítésében részt vett, vagy
e) a  d)  pontban meghatározott személynek a  Ptk. 8:1.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti közeli hozzátartozója 

vagy volt házastársa.
 (3) A  szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet az  eljárásában köteles törekedni arra, hogy a  szabálytalansággal 

érintett projekt célja megvalósuljon és lehetőség szerint a cél indokolatlanul ne sérüljön.
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 (4) A  szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet a  szabálytalanságot a  kedvezményezettre vonatkozóan 
állapítja meg akkor is, ha annak alapjául más személy vagy szervezet tevékenysége vagy mulasztása szolgált. 
A szabálytalanság megállapításával összefüggésben megállapított intézkedések a kedvezményezettet terhelik.

 (5) A  szabálytalansági eljárás kezdete az  a  nap, amelyen a  szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet vezetője 
az eljárás megindításáról döntött.

 (6) A szabálytalansági eljárás az eljáró szervezet vezetőjének döntésével zárul.
 (7) Szabálytalansági eljárásrendet ad ki

a) a Nemzeti Kapcsolattartó, és
b) a Program Operátor a Nemzeti Kapcsolattartó jóváhagyásával.

108. §  A Nemzeti Kapcsolattartó és a programszintű szervek szabálytalanság felelőst jelölnek ki. A szabálytalanság felelős 
gondoskodik
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról,
b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról,
c) a hazai informatikai rendszerbe történő szabálytalanságokkal kapcsolatos adatok feltöltéséről,
d) a Nemzeti Kapcsolattartóval, valamint a donor országok képviselőivel történő együttműködésről,
e) az Igazoló Hatósággal történő együttműködésről,
f ) a Szabálytalansági Hatósággal történő együttműködésről,
g) a szabálytalansági eljárás megindításával kapcsolatos döntési javaslatnak az őt kijelölő szervezet vezetője elé 

terjesztéséről, és
h) a szabálytalansági eljárást lezáró döntésben meghatározott intézkedések nyomon követéséről.

109. §  Ha az  Audit Hatóság ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot észlel, úgy a  szabálytalanságról és 
az ellenőrzési jelentésben az általa javasolt alkalmazandó jogkövetkezményekről értesíti a Nemzeti Kapcsolattartó 
vezetőjét. A  Nemzeti Kapcsolattartó vezetője figyelembe veszi az  Audit Hatóság szabálytalanság megállapítására 
vonatkozó javaslatát.

45. Szabálytalansági eljárás lefolytatása

110. §  A Nemzeti Kapcsolattartó, vagy a  Program Operátor vezetője a  szabálytalansági gyanú bejelentésének 
kézhezvételétől számított 5 napon belül dönt a szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az arra irányuló javaslat 
elutasításáról. A Program Operátor vezetője döntéséről tájékoztatja a Nemzeti Kapcsolattartó vezetőjét.

111. § (1) A szabálytalansági eljárás lefolytatásáról
a) a Program Operátor gondoskodik, ha a szabálytalansági gyanú bejelentésére a Program Operátornál került 

sor,
b) a  Nemzeti Kapcsolattartó gondoskodik, ha a  szabálytalansági gyanú bejelentésére a  Nemzeti 

Kapcsolattartónál került sor, vagy
c) a  Nemzeti Kapcsolattartó gondoskodik, ha a  szabálytalansági gyanú a  Program Operátorral, vagy 

a Végrehajtó Ügynökséggel szemben merült fel.
 (2) A  Nemzeti Kapcsolattartó az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  szabálytalansági eljárást a  Program 

Operátor vezetőjének és szabálytalanság felelősének írásbeli értesítése mellett az  eljárás bármely szakaszában 
magához vonhatja. A  Program Operátor vezetője köteles a  szabálytalansági eljárás dokumentumait az  értesítés 
kézhezvételétől számított 7 napon belül megküldeni a Nemzeti Kapcsolattartó részére.

 (3) Ha a szabálytalansági eljárás lefolytatását a Nemzeti Kapcsolattartó magához vonta, a szabálytalansági eljárás kezdő 
napjának az eljárás dokumentumainak a Nemzeti Kapcsolattartóhoz történő megérkezésének napját kell tekinteni.

 (4) A  Program Operátor az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben dönthet a  szabálytalansági eljárás lefolytatásának 
Végrehajtó Ügynökségre történő delegálásáról a Végrehajtó Ügynökség vezetőjének és szabálytalanság felelősének 
írásbeli értesítése mellett.

 (5) A  Nemzeti Kapcsolattartó az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben dönthet a  szabálytalansági eljárás 
lefolytatásának Program Operátorra vagy Végrehajtó Ügynökségre történő delegálásáról a Program Operátor, illetve 
a Végrehajtó Ügynökség vezetőjének és szabálytalanság felelősének írásbeli értesítése mellett.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	39.	szám 1643

112. §  A szabálytalansági eljárás megindításáról a szabálytalanság felelős az eljárás megindításától számított 8 napon belül 
– a  szabálytalansági gyanú ismertetésével – írásban tájékoztatja az  érintett kedvezményezettet és felhívja, hogy 
észrevételeit, valamint az  azokat alátámasztó dokumentumokat a  tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon 
belül nyújtsa be.

113. §  Ha a  szabálytalanság megállapításához más hatóság előzetes döntése szükséges vagy a  szabálytalansági gyanú 
különleges szakértelmet igénylő előzetes kérdés eldöntésétől függ, a  szabálytalansági eljárást a  szabálytalansági 
eljárás során eljáró szervezet vezetője mindaddig felfüggesztheti, amíg a  hatáskörrel rendelkező hatóság 
határozatot nem hozott vagy a  döntéshez szükséges szakértői állásfoglalás nem készült el. A  felfüggesztés 
időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be.

114. §  A szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet vezetője dönt a szabálytalansággal érintett projekthez kapcsolódó 
támogatás folyósításának felfüggesztéséről. A  támogatás folyósításának felfüggesztése a  szabálytalansági eljárás 
időtartama alatt bármikor lehetséges. A  támogatás folyósításának felfüggesztését meg kell szüntetni, ha annak 
indokai már nem állnak fenn. A  támogatás-folyósítás felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről 
a kedvezményezettet, az Igazoló Hatóságot és a Nemzeti Kapcsolattartót tájékoztatni kell.

115. §  A szabálytalansági eljárás eredményéről – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a szabálytalanság felelős 
szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyvet készít.

46. A szabálytalansági eljárás lezárása

116. §  A szabálytalansági eljárás során a  döntést a  szabálytalansági eljárás megindításától számított 45 napon 
belül kell meghozni. A  határidő, annak eltelte előtt indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 45 nappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az érintett kedvezményezettet értesíteni kell.

117. § (1) A  Nemzeti Kapcsolattartó, vagy a  Program Operátor jogosult a  szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv alapján 
a szabálytalansági eljárást lezáró döntés meghozatalára.

 (2) Ha a 111. § (4) bekezdése szerint a Program Operátor a Végrehajtó Ügynökségre, vagy a 111. § (5) bekezdése szerint 
a Nemzeti Kapcsolattartó a Program Operátorra delegálja az eljárás lefolytatását, a szabálytalansági eljárást lezáró 
döntést a Program Operátor vezetője hozza meg.

 (3) A szabálytalansági eljárást lezáró döntés meghozatalára kizárólag a Nemzeti Kapcsolattartó jogosult, ha
a) a Program Operátor követi el a szabálytalanságot,
b) a Végrehajtó Ügynökség követi el a szabálytalanságot,
c) a 111. § (5) bekezdése szerint a Nemzeti Kapcsolattartó a szabálytalansági eljárás lefolytatását a Végrehajtó 

Ügynökségre delegálta.
 (4) A szabálytalansági eljárás lezárulhat

a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság,
b) szabálytalanság megtörténtét megállapító és egyéb intézkedést elrendelő döntéssel, vagy
c) szabálytalanság megtörténtét megállapító és jogkövetkezményt elrendelő döntéssel.

 (5) Szabálytalanság megállapítása esetén a  szabálytalansági eljárást lezáró döntést meghozó szervezet a  következő 
jogkövetkezményeket rendelheti el:
a) a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése a szabálytalansággal érintett összeggel 

arányosan, és ezzel egyidejűleg a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezés,
b) a támogatási szerződéstől történő elállás, ha a szabálytalansággal érintett összeg a támogatási szerződésben 

foglalt támogatási összeg legalább 50%-a, vagy ha más súlyos szerződésszegés történt.

118. §  Ha a  szabálytalansági eljárást lezáró döntés értelmében a  kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik, a követeléskezelésről szóló fejezet rendelkezései szerint kell eljárni.

119. § (1) Ha a  szabálytalansági eljárást lezáró döntést a  Program Operátor hozta meg, a  kedvezményezett a  döntés ellen 
írásban egy alkalommal jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Nemzeti Kapcsolattartóhoz a szabálytalansági eljárást 
lezáró döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. A  benyújtott jogorvoslati kérelem a  jogorvoslati döntés 
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meghozataláig visszavonható. A  jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltéig a szabálytalansági 
eljárást lezáró döntés nem hajtható végre.

 (2) Ha a  kedvezményezett az  (1)  bekezdés szerinti határidőn belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, a  határidő 
leteltét követően nem élhet jogorvoslati jogával, és a  szabálytalansági döntés a  határidő leteltét követő napon 
végrehajthatóvá válik.

 (3) A Nemzeti Kapcsolattartó a jogorvoslati kérelemmel érintett szabálytalansági eljárást lezáró döntést, valamint az azt 
megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.

 (4) A Nemzeti Kapcsolattartó a jogorvoslati kérelem kézhezvételét követő 45 napon belül dönt.
 (5) A Nemzeti Kapcsolattartó a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:

a) a szabálytalansági eljárást lezáró döntést helybenhagyja,
b) a szabálytalansági eljárást lezáró döntést megváltoztatja, vagy
c) a  szabálytalansági eljárást lezáró döntést megsemmisíti, és a  Program Operátort új szabálytalansági eljárás 

lefolytatására utasítja.
 (6) A Nemzeti Kapcsolattartó döntései ellen jogorvoslati kérelem nem nyújtható be.

47. Jelentés a szabálytalanságokról a donor országok döntéshozatali szerve részére

120. § (1) A  Szabálytalansági Hatóság a  szabálytalansági gyanút vagy a  megállapított szabálytalanságot azonnal jelenti 
a donor országok döntéshozatali szervének, ha az alábbiak bármelyike érvényesül:
a) a  kedvezményezett ország nemzeti jogszabályai szerinti bűncselekménynek minősülő cselekmény vagy 

mulasztás, amely különösen a korrupció, a csalás, a vesztegetés vagy a sikkasztás gyanúját veti fel;
b) a  finanszírozási mechanizmus keretében nyújtott pénzügyi hozzájárulás felhasználására hatást gyakorló 

súlyos irányítási hiba fennállását jelzik; vagy
c) azonnali fenyegetést jelentenek a  projekt sikeres befejezésére az  érintett összegnek a  projekt teljes 

költségvetéséhez viszonyított arányára, az ügy súlyára vagy egyéb felmerült körülményre tekintettel.
 (2) Az  (1)  bekezdésben és a  121. § (1)  bekezdésében meghatározott esetektől eltérő szabálytalanságok esetében 

a  Szabálytalansági Hatóság minden negyedévet követő 2 hónapon belül jelentést küld a  donor országok 
döntéshozatali szerve részére, beszámolva az  adott negyedévben észlelt szabálytalansági gyanúkról és 
megállapított szabálytalanságokról. Ha az  adott naptári negyedévben nem történt jelentendő szabálytalanság, 
akkor a Szabálytalansági Hatóság erről értesíti a donor országok döntéshozatali szervét.

 (3) A  Szabálytalansági Hatóság az  (1) és (2)  bekezdés szerinti jelentéseket megküldi az  Igazoló Hatóság és az  Audit 
Hatóság részére tájékoztatás céljából.

121. § (1) A  következő szabálytalansági eseteket nem kell jelenteni a  donor országok döntéshozatali szervének kérése 
hiányában:
a) ha kizárólag a  Projektgazdával szembeni felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy csődeljárás 

miatt a  projekt megvalósításának részben vagy egészben történő meghiúsulása kerül szabálytalanságként 
megállapításra,

b) ha a Program Operátor, a Nemzeti Kapcsolattartó vagy az Igazoló Hatóság a bejelentett költségek ellenőrzése 
során észlelte és korrigálta a szabálytalanságot,

c) ha a  szabálytalansággal érintett összeg – mely a  finanszírozási mechanizmusok által biztosított 
hozzájárulásból származik – kevesebb, mint 2000 euró, azzal, hogy a  közbeszerzési szabályok be nem 
tartásával kapcsolatos szabálytalanságok esetében ez az összeg a szabálytalansággal érintett szerződés teljes 
értékére vonatkozik.

 (2) Az  (1)  bekezdés nem alkalmazandó a  120.  § (1)  bekezdése szerinti, azonnali jelentési kötelezettséggel járó 
szabálytalanságok esetében vagy a  felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy csődeljárást megelőző 
szabálytalansági esetekben.

 (3) A Szabálytalansági Hatóság jelentést küld az új szabálytalanságokról szóló, a 120. § (2) bekezdése szerinti jelentéssel 
együtt a korábban jelentett szabálytalanságok kivizsgálása és orvoslása terén elért előrehaladásról a donor országok 
döntéshozatali szerve részére.

 (4) Ha nem történt jelentendő előrehaladás, akkor erről a  Szabálytalansági Hatóság a  120.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott határidőn belül értesíti a donor országok döntéshozatali szervét.

 (5) A  Szabálytalansági Hatóság a  120.  § és a  121.  § szerinti jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítése érdekében 
a  nemzeti szintű szervek és programszintű szervek egyaránt kötelesek a  Szabálytalansági Hatósággal 
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együttműködni és a  Szabálytalansági Hatóság részére a  donor országok felé teljesítendő adatszolgáltatáshoz 
szükséges információkat haladéktalanul megadni.

IX. Fejezet
köVeteléskezelés

48. A követeléskezelés részletszabályai

122. § (1) Ha a támogató a költségvetésből nyújtott támogatást – beleértve a támogatási előleget – részben vagy egészben 
visszavonja vagy a  támogatási szerződéstől bármelyik fél eláll, a  kedvezményezett az  addig folyósított támogatás 
visszavonással érintett összegét a  Ptk. 6:47.  §-a szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni 
a  visszafizetésre kötelezés közlésétől számított 30 napon belül. A  kamatszámítás kezdő időpontja a  támogatás 
folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Ha a visszafizetési kötelezettség 
a támogató érdekkörében felmerült okból keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig 
kamatmentes.

 (2) A visszafizetési kötelezettséget a Nemzeti Kapcsolattartó fizetési felszólításban közli a kedvezményezettel, amelyek 
másolati példányát a  fizetési felszólítás kedvezményezett részére történt megküldését követő 7 napon belül 
megküld az Igazoló Hatóságnak.

 (3) A  visszafizetési kötelezettség a  Nemzeti Kapcsolattartó döntése alapján részletekben is teljesíthető, ez  esetben 
a visszafizetés ütemezését külön megállapodásban kell rögzíteni.

 (4) Ha a  kedvezményezett a  visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a  késedelme után a  Ptk. 
6:48. §-a szerinti késedelmi kamatot kell fizetnie.

 (5) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek esetén az  (1) és (4)  bekezdés szerinti 
kamatfizetési kötelezettséget nem kell érvényesíteni.

123. § (1) Ha a  kedvezményezettel szemben fennálló követelés kiegyenlítése kompenzálás alkalmazásával csak részben járt 
eredménnyel, vagy eredménytelen volt és a  kedvezményezett a  visszafizetési kötelezettségének a  visszafizetésre 
megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, a  támogatási szerződésben meghatározott 
biztosítékok közül elsődlegesen azt kell érvényesíteni, amellyel a visszakövetelt összeg a leggyorsabban beszedhető. 
A  követelés egyéb biztosítékok érvényesítésével történő beszedését csak ezen eljárás eredménytelensége esetén 
lehet megkísérelni.

 (2) Ha a  biztosítékokból a  követelés kielégítése nem eredményes, a  Nemzeti Kapcsolattartó az  Áht. 53/A.  § 
(3)  bekezdése alapján a  vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az  állami 
adóhatóságot.

 (3) A  Nemzeti Kapcsolattartó kezdeményezi az  illetékes szervezeti egység bevonását a  visszafizetésre kötelezés 
időpontjában már folyamatban lévő csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve az  ismeretlen székhelyű cég 
megszüntetésére irányuló eljárásba.

124. § (1) A  kedvezményezett a  visszafizetési kötelezettséget a  Nemzeti Kapcsolattartó által meghatározott előirányzat-
felhasználási keretszámlára köteles teljesíteni.

 (2) A  visszakövetelt támogatás – ha az  nem rendszerjellegű szabálytalansághoz kapcsolódik – programon belüli 
átcsoportosításáról a  visszaköveteléssel nem érintett kedvezményezettek javára az  érintett Program Operátor 
dönthet a  60.  § rendelkezései szerint. A  visszafizetett támogatás más program javára történő átcsoportosítására 
a  Nemzeti Kapcsolattartó a  donor országok döntéshozatali szerve részére az  érintett Program Operátor előzetes 
egyetértésével tehet javaslatot.

 (3) Ha a visszakövetelt támogatás felhasználására a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül sor, az Igazoló Hatóság 
gondoskodik a visszakövetelt összeg donor országok részére történő visszautalásáról a Szabályzatok szerint.

125. § (1) Ha a  donor országok döntéshozatali szerve visszafizetési kötelezettséget állapít meg Magyarországgal szemben 
és a  visszafizetési kötelezettség alapját képező szabálytalanságban érintett összeg behajtása nem lehetséges, 
akkor a  szabálytalanságért felelős, illetve annak hiányában a  szabálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet 
költségvetéséből kell az  érintett összeget az  Igazoló Hatóság megfelelő pénzforgalmi számlájára visszapótolni 
az Igazoló Hatóság által megadott fizetési határidőben.
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 (2) Ha a  szabálytalanságban érintett összegeket a  program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a  behajtásra 
tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a  program zárását követő 3. év végéig 
programonkénti bontásban meg kell őrizni.

126. § (1) Kis értékű követeléseket – beleértve a  pénzügyi zárás jogcímen keletkezett kis értékű követelést – nem kell 
behajtásra előírni.

 (2) A követelés kis értékű, ha annak összege a 70 000 forintot nem haladja meg.
 (3) A (2) bekezdés szerinti értéket követelés jogcímenként és projektenként kell érteni, valamint tőkére és a kamatokra 

külön-külön kell vizsgálni.
 (4) Kis értékű kamatkövetelés csak akkor írható le, ha a tőkekövetelés már teljesült.
 (5) Ha a követelés részleges megtérülése után a fennmaradó követelés a fenti szabályok alapján kis értékű, a követelés 

leírható.
 (6) A leírt összeget tőke, kamat és forrás szerinti bontásban kell nyilvántartani.

X. Fejezet
ÁllAmI tÁmOgAtÁsOkrA VOnAtkOzó szAbÁlyOk

49. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

127. § (1) E  rendelet alapján támogatás a  Magyarországon székhellyel, vagy az  Európai Gazdasági Térség 
(a  továbbiakban:  EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, egyéni 
vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély részére nyújtható.

 (2) A  finanszírozási mechanizmusok előirányzatából működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő 
támogatás nyújtható.

 (3) A  651/2014/EU bizottsági rendelet és az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás 
kizárólag olyan formában nyújtható, amely esetében előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a  bruttó 
támogatástartalom.

 (4) Ha a  támogatás nyújtása az  uniós állami támogatási szabályok értelmében az  Európai Bizottság előzetes 
jóváhagyásától függ, a  támogatási döntés csak az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát 
követően hajható végre.

128. § (1) Ha a SANI rendszerben egy támogatási programként rögzített támogatási programon belüli értékelésiterv-köteles 
támogatási kategóriákra vonatkozó összes támogatás éves átlaga a  támogatási program hatálybalépésétől 
eltelt időt figyelembe véve meghaladja a  150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a  támogatást nyújtó 
értékelési tervet készít, és azt az  Atr. 16/A.  § (1)  bekezdésének megfelelően megküldi az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszternek.

 (2) Ha az  Európai Bizottság a  részére hivatalos bejelentés útján megküldött értékelési tervet az  átlagos éves 
odaítélt támogatás összegének a  150 millió eurós határérték meghaladása időpontjától számított 6 hónapon 
belül nem hagyja jóvá, az  értékelési terv alapjául szolgáló, a  SANI rendszerben egy támogatási programként 
rögzített támogatási programból történő támogatás-odaítélést a  támogatást nyújtó köteles az  Európai Bizottság 
határozatának meghozataláig felfüggeszteni.

129. §  A kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 
meghozatala napjától számított 10 évig megőrizni.

130. § (1) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a  csekély összegű támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely a  támogatás odaítélésekor még 

nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, 
Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

b) az  51. alcím, a  69. alcím, – a  183.  § (4)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a  73. alcím, valamint 
a 74. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, 
amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz 
helyzetbe került, azzal, hogy a  51. és 69. alcím szerinti támogatás nyújtása során a  nehéz helyzetben lévő 
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vállalkozások nem részesíthetők a  nehéz helyzetükre hivatkozással előnyben az  egyéb vállalkozásokkal 
szemben.

 (2) Nem ítélhető meg
a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 

tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és 
akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez az  50., 55., 60–73., és 75–76. alcím 
szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez az 51., 56., 69–73. és 75–76. alcím szerinti támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 

részére támogatás, ha
ca) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az  az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 
kialakításához és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f ) támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
g) az  50–72. és 75–76. alcím szerinti támogatás a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami 

támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen 
szénbányák részére.

 (3) Az  50. és 54. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a  támogatást kis- és középvállalkozásnak 
továbbadó vállalkozás részére nyújtható.

131. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – az  51., 58–59., 69. és 70. alcím szerinti támogatás 
kivételével  – csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett a  651/2014/EU bizottsági rendelet 6.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése 
előtt írásban benyújtotta.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása, valamint a  184.  § (6)  bekezdése szerinti megbízási aktus 
hatálybalépése előtt felmerült költségekre kizárólag az  1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 
támogatás nyújtható.

132. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (2) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (3) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (4) Az  induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a  csekély összegű támogatás esetében az  azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel 
rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás 
a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb 
teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami 
támogatással halmozható.

133. § (1) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása 
előtt kell figyelembe venni. Ha a  támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a  támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.

 (2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont 
kamatláb alkalmazásával.
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134. § (1) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege
a) a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási 

projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a 139–141. §-ban meghatározott mértéket,
c) kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

1.  vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több mint fele az  alapkutatás kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

2.  vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha 
a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az  ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen 
véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

3.  vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több mint fele a  kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

4.  meghaladja az  1–3.  alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az  EUMSz 185.  cikke 
vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

5.  meghaladja az 1–4. alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást 
visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához 
használt módszertan hiánya esetén az  elszámolható költségek százalékában kell kifejezni), 
és ha az  intézkedés biztosítja, hogy a  projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján 
megállapított, sikeres befejezése esetén az  előleg legalább a  támogatás odaítélésekor irányadó 
diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

6.  kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén 
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d) az innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetén klaszterenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,

e) a  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

f ) az  eljárási innováció és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

g) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
h) a  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 

vállalkozásonként és évenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
i) a  hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott 

támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
j) a 61–64., és 66. alcím szerinti, továbbá energiatermelő létesítményhez nyújtott, a 65. alcím szerinti támogatás 

esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
k) elosztóhálózathoz nyújtott, a  65. alcím szerinti támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként 

meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
l) energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és 

beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
m) a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként 

meghaladja a  150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését 
előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja a 75 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,

n) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra 
esetén a  10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget 
meghaladó összköltséget,

o) regionális beruházási támogatás esetén a  beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt  
– figyelembe véve a  nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az  összeget, 
amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 
elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat.
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 (2) A  belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint 
előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a projekt elszámolható költsége 
meghaladja
a) a 40 millió eurónak vagy
b) – a  transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a  661/2010/EU 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 47. cikkében meghatározott munkatervben szereplő belvízi kikötő esetén – az 50 millió eurónak

megfelelő forintösszeget. Ha a projekt kotrást is tartalmaz, e bekezdés alkalmazásában az adott belvízi kikötőben  
1 naptári éven belül végrehajtott összes kotrási tevékenység tekintendő a projekt részének.

135. § (1) A  támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
9.  cikke szerinti közzététel céljából az  50–70. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget 
meghaladó egyedi támogatásról,

 (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére 
vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.

136. §  E rendelet alapján
a) az 50–72. és 75. alcím szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,
b) csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig,
c) regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig
lehet támogatási döntést hozni.

XI. Fejezet
Az egyes tÁmOgAtÁsI kAtegórIÁkrA VOnAtkOzó specIÁlIs szAbÁlyOk

50. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

137. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy 
az  érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat 
a  vállalkozás szokásos működési költségeihez (különösen folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi 
szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).

51. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

138. § (1) Az  induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) azon 
tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb 5 éve került bejegyzésre, még nem osztott 
fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – nem 
összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az  ötéves periódus 
kezdete a  gazdasági tevékenység megkezdésének az  időpontja vagy a  gazdasági tevékenységre vonatkozó 
adófizetés kezdő időpontja.

 (2) Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételeknek 
egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás 
bejegyzésétől számított 5 év még nem telt el.

139. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem 
haladhatja meg
a) az 1 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén az 1,5 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.
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 (2) Az  5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a  névérték legmagasabb összege az  (1)  bekezdésben 
meghatározott összeg, valamint a  10 év és a  hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható 
meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre 
vonatkozó legmagasabb összeggel.

140. § (1) Ha a  támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, 
a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg
a) az 1,5 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót,

 (2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb 
hitelösszeg az  (1)  bekezdésben meghatározott összeg, valamint a  10 év és a  kezességvállalás tényleges 
futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén 
a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

 (3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

141. §  Ha a  támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a  sajáttőke-befektetést és a  kvázisajáttőke-
befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke 
nem haladhatja meg
a) a 0,4 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

142. § (1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 139–141. §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja 
révén is, ha az  egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az  adott eszközre vonatkozóan megengedett 
legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a  kombinált eszköz részét 
képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának 
meghatározásához.

 (2) Innovatív vállalkozásnak minősülő kisvállalkozás esetén a  139–141.  §-ban meghatározott legmagasabb összegek 
megkétszerezhetőek.

52. A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

143. § (1) A  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) 
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

 (2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a) alapkutatás,
b) ipari kutatás,
c) kísérleti fejlesztés,
d) megvalósíthatósági tanulmány.

 (3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti 
kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

144. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
 (2) A 143. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a  kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a  projektben való 
foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az  eszközök, berendezések költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
ahol ezeket az  eszközöket és felszereléseket nem a  teljes élettartamuk alatt használják a  projekthez, 
csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított amortizációs költségek 
számolhatóak el,

c) az  épületek és a  földterület költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
az  épületek esetén csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított 
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amortizációs költségek, földterület esetén a  kereskedelmi, illetve a  ténylegesen felmerülő beruházási 
költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a  tanácsadás és hasonló szolgáltatások 
költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

 (3) A 143. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható 
el.

145. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a  projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás 
bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az  EGT megállapodás 
szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az  elszámolható költségek több, 
mint 70%-át, vagy a  projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával 
zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az  elszámolható költségek 
legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) ha a  projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű 
adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

 (3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az  (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható 
költségek 80%-áig növelhető.

 (4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén  
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (5) A  támogatási intenzitást külön kell megállapítani az  egyes kedvezményezettekre, ideértve a  (2)  bekezdés b)  pont 
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

53. Az innovációs klaszterre nyújtott támogatás

146. § (1) Az  innovációs klaszterre nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a klasztert működtető klaszterszervezet részére nyújtható.

 (2) Az  innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás nyújtható, melynek keretében 
az immateriális javakra és a tárgyi eszközre irányuló beruházási költség számolható el.

 (3) Az  innovációs klaszter működtetésére működési támogatás nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg 
a 10 évet.

 (4) A (3) bekezdés szerinti támogatás esetén a következő tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és 
az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el:
a) az  együttműködés és információ-megosztás elősegítésére, illetve a  specializált, személyre szabott üzleti 

szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítés,
b) az  újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a  klaszter ismertségének 

növelése érdekében végzett marketingtevékenység,
c) a  klaszter létesítményeinek kezelése, az  ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés 

támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezése.

147. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (2) Beruházási támogatás esetén a  támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az Atr. 25.  § (1)  bekezdés 

a)–c) pontja szerinti régióban található innovációs klaszter és 5 százalékponttal az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti településen található innovációs klaszter esetén.
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148. § (1) A  klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférést több felhasználó számára 
átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. Az innovációs klaszter beruházási költségeit legalább 
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A  túlkompenzáció elkerülése 
érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével, és 
a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

 (2) A klaszter létesítményeinek használatáért és a klasztertevékenységben való részvételért fizetendő díj megállapítása 
piaci vagy költségalapon történik.

54. A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás

149. § (1) A  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) keretében elszámolható
a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b) olyan kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő 

költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a  kedvezményezettnél újonnan létrehozott, 
nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ig növelhető, ha 

a támogatás összege nem haladja meg 3 év alatt a 200 000 eurót.

55. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

150. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében elszámolható
a) a személyi jellegű ráfordítás,
b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk 

mértékéig és idejére,
c) a  szerződéses kutatás, a  külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 

képező ismeret és szabadalom költsége,
d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 

költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
 (2) A  támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az  elszámolható költségek 15%-át, kis- és 

középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik 

kis- és középvállalkozással és ha az  együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az  összes elszámolható költség 
legalább 30%-át.

56. A halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás

151. § (1) A  halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (2) A támogatott projektnek az érintett ágazat vagy alágazat valamennyi vállalkozása szempontjából jelentőséggel kell 
bírnia.

 (3) A  támogatás kizárólag a  kutatási és tudásközvetítő szervezet részére nyújtható azzal, hogy a  támogatás nem 
foglalhat magában halászati- vagy akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalomba hozatalával 
foglalkozó vállalkozás részére nyújtott, a kutatással össze nem függő közvetlen támogatást.

 (4) A támogatás keretében a 144. § (2) bekezdése szerinti költségek számolhatók el.
 (5) A támogatott projekt megkezdése előtt közzé kell tenni az interneten

a) a támogatott projekt megvalósításának tényét,
b) a támogatott projekt célját,
c) a  támogatott projekt várható eredményei közzétételének tervezett időpontját és az  interneten való 

közzétételének helyét,
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d) utalást arra, hogy a  támogatott projekt eredményei térítésmentesen rendelkezésre állnak majd az  érintett 
ágazatban vagy alágazatban működő valamennyi vállalkozás számára.

 (6) A  támogatott projekt eredményeit – a  projekt befejezésének időpontjától vagy az  eredmény bekövetkezésétől 
számított – 5 éven keresztül hozzáférhetővé kell tenni az interneten.

57. A képzési támogatás

152. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) mikro- vagy kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
 (4) A támogatás keretében elszámolható

a) az  oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az  órákra vonatkozóan, amikor az  oktatók részt vesznek 
a képzésen,

b) az  oktatók és a  képzésben résztvevők közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költsége, így 
különösen útiköltség, közvetlenül a  projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint 
az  eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a  képzési projekt keretében történő használatuk 
mértékéig,

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a  képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az  általános közvetett költségek (különösen 

adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az  órákra vonatkozóan, amikor a  képzésben 
résztvevők részt vesznek a képzésen,

e) az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó szállásköltsége.
 (5) Nem nyújtható támogatás a  kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott 

beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

58. A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás

153. § (1) A  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható 
költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb 12 hónap bérköltsége, 
súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a felvételt követő legfeljebb 24 hónap bérköltsége számolható el.

 (3) Ha a  foglalkoztatási időszak a  hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 12 hónapnál, súlyosan hátrányos helyzetű 
munkavállaló esetén 24 hónapnál rövidebb, a támogatást időarányosan csökkenteni kell.

 (4) A  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az  érintett vállalkozásnál a  foglalkoztatottak számának nettó 
növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.

 (5) A  foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek 
megüresedését, amely önkéntes kilépés, a  munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes 
munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez  a  szabály nem 
alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

 (6) A  hátrányos helyzetű munkavállaló az  alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a  munkaszerződésnek vagy 
a  vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos 
foglalkoztatásra jogosult.
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59. A hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez 
nyújtott támogatás

154. § (1) A  hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja 
meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében elszámolható a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy
a) foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a  segítés ideje alatt, de legfeljebb a  hátrányos helyzetű 

munkavállaló felvételét követő 12 hónapig, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 24 hónapig, és
b) képzési költsége.

 (3) A segítségnyújtás keretében azon tevékenységek támogathatóak, amelyek
a) támogatják a hátrányos helyzetű munkavállaló autonómiáját és alkalmazkodását a munkahelyi környezethez,
b) segítséget nyújtanak a társadalmi és adminisztratív eljárásokhoz,
c) megkönnyítik a munkáltatóval való kommunikációt és a konfliktusok kezelését.

60. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének 
emelését szolgáló beruházási támogatás

155. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló 
beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás
a) az  uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 

környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az  alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező 
nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 
környezetvédelmi szint emelését,

c) az  elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére 
irányul, feltéve, hogy a  beszerzés a  vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak 
kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a  hatálybalépést megelőzően már megvásárolt 
járművekre, vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű 
forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges 
hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

 (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós 
szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

156. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.
 (2) A  támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal 

növelhető.
 (3) A támogatási intenzitás – a  (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja 

szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti 
településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

157. § (1) A támogatás keretében
a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,
b) uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási 

költség
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként 
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

 (3) Ha az  elszámolható költség a  (2)  bekezdés alapján nem határozható meg, a  támogatott beruházás költségének 
és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.
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61. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

158. § (1) A  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás 
megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább 1 évvel be kell fejezni.
 (3) Ha a  beruházás befejezése több mint 3 évvel az  uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a  támogatási 

intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén 
az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

 (4) Ha a  beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb 3 évvel az  uniós szabvány hatálybalépése előtt 
történik, a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 15%-át, 
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

 (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 156. § (3) bekezdése szerint növelhető.
 (6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, 

a 157. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

62. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

159. § (1) A  vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági 
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén 
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

 (2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében 
megvalósított beruházáshoz.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 156. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 157. § (2) és 

(3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

63. A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás

160. § (1) Az újonnan létrehozott vagy modernizált kapacitásokhoz kapcsolódó nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez 
nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

 (2) A támogatási intenzitás a 156. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A támogatás abban az esetben nyújtható, ha

a) az  új kapcsoltenergia-termelő egység az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU 
irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a  továbbiakban: 2012/27/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv) foglaltaknak megfelelően a  nem kapcsolt energiatermeléshez 
viszonyítva összességében primerenergia-megtakarítást ér el, vagy

b) a  beruházás egy meglévő kapcsoltenergia-termelő egység fejlesztésével vagy egy meglévő erőművi 
egység kapcsoltenergia-termelő egységgé történő átalakításával primerenergia-megtakarítást eredményez 
az erőművi egység fejlesztés vagy átalakítás előtti eredményéhez viszonyítva.

 (4) A támogatás keretében
a) a  támogatott beruházás költségének és egy azonos kapacitású hagyományos hő- vagy energiatermelő 

létesítmény beruházási költségének a különbsége,
b) a nagy hatásfokú létesítmény hatásfokának növeléséhez szükséges beruházási költség
számolható el.

64. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

161. § (1) A  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

 (2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag 
előállítására irányul.
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 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új 
generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az  élelmiszeralapú 
termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

162. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át a 164. § (2) és (3) bekezdése esetén,
b) 30%-át a 164. § (4) bekezdése esetén.

 (2) A támogatási intenzitás a 156. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) Ha a  támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kidolgozott valódi 

versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetésmentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő 
ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (4) Ha az  ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, 
a  támogatás kizárólag az  ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a  későbbi tárgyalás lehetőségének 
kizárásával.

163. § (1) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b) a  vízpolitika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2014/101/EU bizottsági irányelvvel módosított 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.

 (2) Nem ítélhető meg és nem fizethető ki támogatás a  létesítmény működésének megkezdését követően és 
a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

 (3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

164. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség 
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházási költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már 
működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége 
számolható el.

 (3) Ha az  elszámolható költség a  (2)  bekezdés szerint nem határozható meg, a  támogatott beruházás költségének 
és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.

 (4) Ha kis méretű létesítmény esetén nem létezik a  (3)  bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, 
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

65. Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás

165. §  Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a  továbbiakban: támogatás) energiatermelő létesítményhez, illetve elosztó hálózathoz kapcsolódó beruházáshoz 
nyújtható.

166. § (1) Energiatermelő létesítmény esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.
 (2) A támogatási intenzitás a 156. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A  támogatás keretében az  energiahatékony távfűtési és távhűtési rendszer szerves részét képező egy vagy több 

energiatermelő egység megépítéséhez, kibővítéséhez és felújításához szükséges kiegészítő berendezés beruházási 
költsége számolható el.

167. § (1) Elosztó hálózat esetén a támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott elosztó 
hálózat működési eredménye közötti különbséget.

 (2) A működési eredmény mértékét
a) előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag 
kell levonni az elszámolható költségből.

 (3) A támogatás keretében a beruházási költség számolható el.
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66. A hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás

168. § (1) A  hulladék-újrafeldolgozáshoz és hulladék-újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozásához és 
újrahasználatához nyújtható, ha a  támogatott beruházás technológiája meghaladja az  általánosan elterjedt, 
nyereségesen alkalmazható technológiát.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.
 (3) A támogatási intenzitás a 156. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A  támogatás keretében a  támogatott beruházás beruházási költsége és a  támogatás hiányában megvalósítható, 

azonos kapacitású, hagyományos eljárást alkalmazó hulladék-újrahasznosító vagy hulladék-újrafelhasználó 
létesítmény megvalósításához szükséges beruházási költség különbsége számolható el.

 (5) A  támogathatóság feltétele, hogy a  beruházás hiányában a  beruházás eredményeként újrafeldolgozott vagy 
újrahasznált anyagok ártalmatlanításra kerülnének vagy kevésbé környezetbarát módon kerülnének hasznosításra.

 (6) Nem nyújtható támogatás
a) az újrafeldolgozástól eltérő hulladékhasznosítási tevékenységekre,
b) a kedvezményezett saját hulladékának újrafeldolgozását és újrahasználatát szolgáló beruházásokra.

 (7) A  támogatás közvetetten sem mentesítheti a  szennyezőt az  uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok alapján 
viselendő terhek és a normál üzletvitel körébe tartozó költségek viselése alól.

 (8) A beruházás nem eredményezheti az újrafeldolgozandó anyagok iránti kereslet emelkedését a gyűjtési tevékenység 
növelése nélkül.

67. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

169. § (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra 
létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

 (2) A  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  támogatott infrastruktúra működési 
eredménye közötti különbséget.

 (3) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.
 (5) Az  energetikai célú infrastruktúrának a  belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és 

hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.
 (6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához 

kapcsolódó beruházáshoz.

68. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

170. § (1) A 60–67. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás 
(ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás a 156. § (2) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (különösen energiaaudit) költsége számolható el.
 (4) A  2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott 

energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a  2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

69. A természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás

171. § (1) A természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 50. cikk (1) bekezdése szerinti károk helyreállítására nyújtható, ha
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a) az illetékes nemzeti hatóság az eseményt hivatalosan természeti katasztrófává minősítette, és
b) a  természeti katasztrófa és az  érintett vállalkozás által elszenvedett károk között közvetlen ok-okozati 

összefüggés áll fenn.
 (2) Támogatást a természeti katasztrófa bekövetkezésétől számított 4 éven belül lehet nyújtani.
 (3) A támogatás keretében a természeti katasztrófa közvetlen következményeként bekövetkezett, az illetékes nemzeti 

hatóság által elismert független szakértő vagy biztosító által megállapított kár összege számolható el.

172. § (1) A  kár lehet tárgyi eszközt érintő anyagi kár vagy a  gazdasági tevékenységnek a  katasztrófa bekövetkezésétől 
számított legfeljebb 6 hónapra történő részleges vagy teljes felfüggesztése miatti bevételkiesés.

 (2) Az  anyagi kár nagysága nem haladhatja meg az  érintett tárgyi eszköz javítási költségét vagy a  tárgyi eszköz 
katasztrófa előtti gazdasági értéke és a katasztrófa bekövetkezése utáni értéke közötti különbséget.

 (3) A  bevételkiesés nagyságát az  érintett vállalkozásnak a  természeti katasztrófa által érintett létesítményhez 
kapcsolódó pénzügyi adatai alapján kell megállapítani, a  katasztrófa bekövetkezése utáni 6 hónapra vonatkozó 
pénzügyi adatoknak és a  katasztrófa bekövetkezését megelőző 5 év közül – a  legjobb és legrosszabb pénzügyi 
eredménnyel rendelkező 2 év elhagyásával – figyelembe vehető 3 év ugyanazon 6 hónapjára számított pénzügyi 
adatai átlagának összehasonlításával.

 (4) A (3) bekezdés szerinti pénzügyi adatok a következők:
a) kamatfizetés és adózás előtti eredmény,
b) értékcsökkenés, és
c) bérköltség.

 (5) A kár nagyságát kedvezményezettenként kell megállapítani.
 (6) A  kár ellentételezésére folyósított támogatási és egyéb kifizetés – ideértve a  biztosítási kötvény alapján történő 

kifizetést is – nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

70. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

173. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) beruházásra, működésre, valamint művészeti alkotások létrehozására és terjesztésére nyújtható.

 (2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – különösen 
az alábbiakhoz nyújtható:
a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a  közösségi 

teret –, koncertterem, színház és filmszínház, kiállítótér, galéria, alkotóműhely, alkotótelep, stúdió,
b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez 

kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,
c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (különösen népi hagyományok, kézművesség),
d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, tehetségkutatás, tehetséggondozás, a kulturális kifejezésmódok 

sokféleségének védelme és támogatása, ezek jelentőségét tudatosító oktatási, ismeretterjesztő és 
figyelemfelhívó programok,

f ) interkulturális együttműködések és csereprogramok, alkotótáborok, ösztöndíjak,
g) zenei előadó-, képző- és összművészeti, valamint irodalmi alkotások létrehozása, szerkesztése, gyártása, 

terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

174. § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költség és a  beruházás 
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget.

 (2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a) az  infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és 

fejlesztésének költsége, ha az  infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban 
kulturális célra használják,
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b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális 
örökség áthelyezésének költsége),

c) a  tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának 
költsége (különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok 
használatából fakadó többletköltség, valamint a  dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs 
költség),

d) a  közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (különösen 
a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek 
javításával kapcsolatos, valamint a  prezentációk, programok és látogatók tekintetében a  kulturális 
sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség).

175. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési 
veszteséget.

 (2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.
 (3) A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell 

meghatározni.
 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (3)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 

alkalmazásával utólag is biztosítható.
 (5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a  kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (különösen 
kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, 
a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének 
és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége 
(különösen az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a  közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének 
javítását szolgáló költség (különösen a  digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a  speciális szükségletű 
személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a  kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és 

felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az  eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e  költséget nem fedezte beruházási 

támogatás,
df ) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem 

alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f ) a  külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, 

közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

176. §  A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén 
a  támogatás összege a  174.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint a  175.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott 
módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 80%-át.

177. § (1) A 173. § (2) bekezdés g) pontja szerinti támogatás esetén
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b) a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  projektből származó bevételek 

jelenértékének különbségét azzal, hogy a  bevételeket az  elszámolható költségekből előzetesen vagy 
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.
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 (2) A művészeti alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző, alkotó díjazása, ideértve a szerzői joggal kapcsolatos költségeket is,
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség (különösen korrektúrázás, javítás, lektorálás),
e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége, és
f ) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége
számolható el.

71. A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

178. § (1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra 
helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

 (2) A  támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a  regionális beruházási támogatás kivételével – 
nem nyújtható támogatás a  651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás 
repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

 (3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes 
alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során 
meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

 (4) Az  infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

179. § (1) A  támogatás keretében a  beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége 
számolható el.

 (2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
 (3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

72. A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

180. § (1) A  belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) belvízi kikötő
a) kikötői infrastruktúrájának és hozzáférési infrastruktúrájának létrehozására, cseréjére vagy korszerűsítésére 

irányuló beruházáshoz, valamint
b) kotrásához nyújtható.

 (2) A támogatás keretében az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el, beleértve 
a tervezés költségeit.

 (3) Nem számolhatók el a  szállítással össze nem függő tevékenységekhez, így különösen a  kikötő területén működő 
ipari gyártólétesítményekhez, irodahelyiségekhez és üzletekhez, valamint a  kikötői felépítményekhez kapcsolódó 
költségek.

181. § (1) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás, illetve a kotrás működési 
eredményének a különbségét.

 (2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

 (3) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
 (4) A  kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a  támogatás összege  

az  (1)–(3) bekezdésben meghatározott módszertől eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás 
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.
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182. § (1) A  kikötői infrastruktúra működtetésével, építésével vagy fejlesztésével harmadik felet megbízni, a  kikötői 
infrastruktúrát bérbe adni vagy a  kikötői infrastruktúra működtetését, építését vagy fejlesztését koncesszióba 
adni csak átlátható és megkülönböztetésmentes módon, versenyeztetés útján és a  vonatkozó jogszabályok 
betartásával lehet. A  versenyeztetés során a  megbízás vagy koncesszió tárgyát illetően nem írható elő olyan, 
a pályázó által teljesítendő feltétel vagy kötelezettség, amely a pályázót a kikötői infrastruktúra saját céljaira történő 
hasznosításában korlátozná, kivéve, ha a korlátozás jogszabályból vagy hatósági határozatból ered.

 (2) Ha a  kikötői infrastruktúra felhasználása (bérlése) nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése 
érdekében szükséges, arra versenyeztetés nélkül az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és 
a vonatkozó jogszabályok betartásával kerülhet sor.

 (3) A  kikötői infrastruktúrához való hozzáférést az  érdekelt felhasználók számára egyenlő és piaci feltételek mellett, 
megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani.

73. A csekély összegű támogatás

183. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 
4.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amelyet kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne 
vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

 (5) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (8) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével  
– az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

74. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

184. § (1) A  közszolgáltatásért járó ellentételezést (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

 (2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony 
ellátásához.

 (3) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint 
kell megállapítani.

 (4) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem 
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haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és 
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

 (5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

 (6) A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében megbízási 
aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.

75. Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatások

185. § (1) Kulturális termék előállításához támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a mozgóképről 
szóló 2004. évi II. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, ezen alcímben foglalt feltételekkel nyújtható.

 (2) A támogatás formája
a) audiovizuális alkotások gyártásához nyújtott támogatás,
b) gyártás-előkészítési támogatás, és
c) terjesztési célú támogatás
lehet.

 (3) A kulturális termék előállításához nyújtott támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el
a) gyártási támogatás esetében: az  audiovizuális alkotások gyártásának teljes költsége, beleértve 

a fogyatékossággal élő személyeket segítő akadálymentesítéssel kapcsolatos költségeket,
b) gyártás-előkészítési támogatás esetében: a  forgatókönyvírással és az  audiovizuális alkotások fejlesztésével 

kapcsolatos költségek, és
c) terjesztési célú támogatás esetében: az  audiovizuális alkotások terjesztésével és promóciójával kapcsolatos 

költségek.
 (4) Az  audiovizuális alkotások gyártására vonatkozó támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg 

az elszámolható költségek 50%-át.
 (5) Az audiovizuális alkotások gyártására vonatkozó támogatás támogatási intenzitása növelhető

a) az  egynél több tagállamban készülő, több tagállambeli producerrel dolgozó produkciók esetében 
az elszámolható költségek legfeljebb 60%-ára, vagy

b) nehezen megvalósítható audiovizuális alkotások, valamint az  OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának 
(DAC) listáján feltüntetett országokat érintő koprodukciók esetében az  elszámolható költségek legfeljebb 
100%-ára.

 (6) A gyártás-előkészítésre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. 
Ha az  elkészült forgatókönyv vagy projekt alapján végül audiovizuális alkotást készítenek, akkor a  gyártás-
előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatási intenzitás 
kiszámításakor.

 (7) A terjesztési célú támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. 
A támogatási intenzitás az (5) bekezdés szerint növelhető.

 (8) Az audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatás nem korlátozható meghatározott gyártási tevékenységekre vagy 
a gyártási lánc egyes elemeire. Nem nyújtható támogatás filmstúdió infrastruktúrájára.

76. A regionális beruházási támogatás

186. § (1) A  regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, 
vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.

 (2) Nagyvállalkozás esetén a  termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a  támogatás 
akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti 
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termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a  kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben 
elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

 (3) Meglévő létesítmény termékkínálatának a  létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését 
eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő 
bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az  elszámolható 
költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység 
keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a  beruházás megkezdése előtti 
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

187. § (1) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a  beruházással 
létrehozott tevékenységet az  üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás 
esetén legalább három évig fenntartja.

 (2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak 
minősül.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a  gyors technológiai változások miatt a  fenntartási 
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a  fenntartási időszak alatt 
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és 
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem 
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell 
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

 (4) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  beruházó az  elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból 
biztosítja, továbbá a  teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a  támogató számára 
bemutatja.

 (5) A  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a  támogatás visszafizetésének terhe mellett 
nyilatkozik arról, hogy a  támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést 
abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább 
két évig nem kerül sor a  létesítmény áttelepítésére abba a  létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát 
képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

 (6) A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően 
tett, az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.

188. §  Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 

szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz.

189. § (1) A  támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az  egyes régiókban az  Atr. 25.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

 (2) A  támogatási intenzitás – a  nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, 
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a  beruházó a  kérelem benyújtásakor, valamint a  döntés 
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

 (3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott 
mérték.

 (4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését 
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a  kedvezményezett által vagy a  kedvezményezettől 
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
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 (5) Ha az  összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az  adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás 
jelenértéken kisebb, mint a  (4)  bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez  a  kisebb összeg 
az  odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a  (4)  bekezdésben 
meghatározott összegig nyújtható.

 (6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a  jelenértéken 50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek 
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

190. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és 

b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
 (2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a  vagyoni értékű jogok és a  szellemi termékek (a  továbbiakban: támogatható 

immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára, vagy
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  beruházás üzembe helyezését követő háromszor 365 napon belül 
újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79.  §-a szerint elszámolható – személyi 
jellegű ráfordításának – ide nem értve az  egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege számolható el 
a munkakör betöltésének napjától számítva.

 (4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a  földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a  beruházás üzembe 

helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a  beruházás üzembe helyezését követő 
legalább három évig fennáll, illetve

b) a  pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza 
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

 (5) Tárgyi eszköz esetén az  elszámolható költséget a  szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az  a  beruházó és 
a  beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a  szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés 
alapján merült fel.

 (6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz 

a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez 

kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f ) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

 (7) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a  korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre 

a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) az  olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a  beruházó nehéz helyzetben 

lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.  § 31/c.  pontja szerinti 

személygépkocsi költsége,
f ) nagyvállalkozásnál a  korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény 

felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
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 (8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás 

megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással 

létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen 
fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött 
új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

 (9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen 
tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a  létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható 
költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója 
vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik 
féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

191. §  Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az  infrastruktúrához való hozzáférést több 
felhasználó számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon biztosítják.

192. § (1) A  támogatás széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházást olyan területen 
valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (különösen széles sávú alaphálózat, újgenerációs 
hozzáférési hálózat) és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – 
nyilatkozik, hogy a  támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem 
tervez azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

 (2) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív 
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.

 (3) A  hálózat üzemeltetője a  nagykereskedelmi hozzáférést az  újgenerációs elérési hálózat esetén fizikai átengedés 
révén köteles biztosítani.

 (4) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és 
a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.

XII. Fejezet
egyes pénzügyI FOrrÁsOkrA VOnAtkOzó különös rendelkezések

77. A technikai segítségnyújtás forrásaira vonatkozó különös szabályok

193. § (1) A technikai segítségnyújtás keretéből kedvezményezettként a Nemzeti Kapcsolattartó, az Igazoló Hatóság, az Audit 
Hatóság a Szabálytalansági Hatóság és a Végrehajtó Ügynökség részesülhet.

 (2) A  technikai segítségnyújtás vonatkozásában a  Nemzeti Kapcsolattartó megállapodást köt a  donor országok 
döntéshozatali szervével. A megállapodásnak mellékletként tartalmaznia kell a technikai segítségnyújtás keretének 
teljes költségvetését és annak az (1) bekezdés szerinti kedvezményezettek közti megoszlását.

 (3) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a  Nemzeti Kapcsolattartó feladatai tekintetében 
a (2) bekezdés szerinti megállapodás alapján a technikai segítségnyújtás keretében elszámolható költségek terhére 
támogatást vehet igénybe.

 (4) A  Nemzeti Kapcsolattartó mint támogató a  technikai segítségnyújtás kerete kedvezményezettjeivel támogatási 
szerződést köt vagy részükre támogatói okiratot bocsát ki a  technikai segítségnyújtás donor országok 
döntéshozatali szerve által jóváhagyott költségvetése figyelembevételével.

 (5) A  Nemzeti Kapcsolattartó a  technikai segítségnyújtás megállapodásáról szóló szerződés alapján meghatározza 
a forrás felhasználására vonatkozó szakmai tartalmat, a költségtervet és az elszámolhatóság szabályait.

 (6) A  támogatási szerződés vagy támogatói okirat eltérő rendelkezése hiányában a  technikai segítségnyújtás 
tekintetében a III–XI. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.
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78. A programszintű szervek részére nyújtott támogatásokra vonatkozó különös szabályok

194. § (1) A  program menedzsment forrásból kedvezményezettként a  Program Operátor és a  Végrehajtó Ügynökség 
részesülhet.

 (2) A jóváhagyott programok vonatkozásában a Nemzeti Kapcsolattartó program megállapodást köt a donor országok 
döntéshozatali szervével, mely tartalmazza a  program keretében rendelkezésre álló program menedzsment 
költségek, valamint a tevékenységek forrásainak összegét és felhasználása időtartamát.

 (3) A  program végrehajtási megállapodás tartalmazza az  (1)  bekezdés szerinti források igénybevételének részletes 
szabályait, az elszámolás és a támogatás folyósításának módját.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti forrás tekintetében támogatási előleg nyújtható, amellyel a  program végrehajtási 
megállapodásban meghatározottak szerint kell elszámolni. A  támogatási előleg összegét a  program végrehajtási 
megállapodás határozza meg. A  támogatási előleg igénybevétele esetén a  Program Operátor nem köteles 
biztosítékot nyújtani.

 (5) A  program végrehajtási megállapodásban az  annak megkötését megelőzően felmerült költségekre is nyújtható 
támogatás a vonatkozó program megállapodással összhangban.

 (6) A  10.  § (5)  bekezdése szerinti esetben a  támogatóként eljáró szervezeti egységet vagy személyt 
a kedvezményezettként eljáró szervezeti egység vezetője a támogatói tevékenység végzése során nem utasíthatja. 
Ha a projekt végrehajtása kedvezményezettként a támogatóként eljáró szervezeti egység feladata, a támogatói és 
kedvezményezetti tevékenység végzését a szervezeti egységen belül személyében el kell különíteni.

 (7) A  program végrehajtási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában az  (1)  bekezdés szerinti forrás terhére 
a kedvezményezetteknél felmerülő költségek tekintetében a III–XI. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

79. A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjára vonatkozó különös szabályok

195. § (1) A kedvezményezett ország a teljes támogatásnak minimum 2%-át a donor országok és a kedvezményezett országok 
közötti kétoldalú kapcsolatok erősítését szolgáló alap céljára különíti el.

 (2) A  Nemzeti Kapcsolattartó felelős a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapjának felhasználásáért, amelynek megvalósítása 
a munkaterv alapján történik.

 (3) A  Kétoldalú Kapcsolatok Alapjának döntéshozatali fóruma a  Kétoldalú Kapcsolatok Bizottsága, amelynek feladata 
a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapjának meghatározása és a  forrás elosztása a  kétoldalú érdekeknek megfelelően. 
A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjának szerződéses alapja a Kétoldalú Kapcsolatok Alapjáról szóló megállapodás.

 (4) A kétoldalú kapcsolatok elszámolhatóságának kezdő dátuma az Együttműködési Megállapodáson szereplő utolsó 
aláírás napja, záró dátuma 2025. április 30.

 (5) A  Nemzeti Kapcsolattartó által kezelt forrás felhasználása úgynevezett kezdeményezések és tevékenységek 
megvalósításával történhet, nyílt felhívások és nevesített tevékenységek keretében.

 (6) A  Program Operátorok számára elkülönített forrást az  Együttműködési Megállapodásban, vagy a  Kétoldalú 
Kapcsolatok Bizottságának döntéshozatali fórumán keresztül kell meghatározni.

 (7) A  Program Operátorok által kezelt forrásból finanszírozott tevékenységet a  Donor Program Partnerrel 
együttműködésben kell megvalósítani az Együttműködési Bizottságon keresztül.

 (8) A Kétoldalú Kapcsolatok Alapja keretében elszámolható költségek:
a) a donor országok és a  kedvezményezett országok közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítését célzó 

tevékenységek,
b) partnerek keresése donor partnerségi projektekhez a  pályázat-előkészítést megelőzően vagy annak során, 

partnerségek kialakítása és donor partnerségi projekt támogatási kérelmének előkészítése,
c) hálózatépítés, tudás, technológia, tapasztalatok és legjobb gyakorlatok cseréje, megosztása, valamint átadása 

kedvezményezett országok szervezetei és donor országok szervezetei vagy nemzetközi szervezetek között, és
d) olyan tevékenységek, amelyek az  együttműködés erősítését, valamint a  tapasztalatok és jó gyakorlatok 

cseréjét szolgálják Program Operátorok között a kedvezményezett országban, valamint a donor országokban 
működő hasonló szervezetek, illetve nemzetközi szervezetek között, feltéve, hogy legalább egy donor 
országbeli szervezet a tevékenységbe bevonásra kerül.

 (9) A Kétoldalú Kapcsolatok Bizottsága által jóváhagyott munkaterv, és pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában 
a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja tekintetében a III–XI. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (10) A  10.  § (5)  bekezdése szerinti esetben a  támogatóként eljáró szervezeti egységet vagy személyt 
a kedvezményezettként eljáró szervezeti egység vezetője a támogatói tevékenység végzése során nem utasíthatja. 
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Ha a projekt végrehajtása kedvezményezettként a támogatóként eljáró szervezeti egység feladata, a támogatói és 
kedvezményezetti tevékenység végzését a szervezeti egységen belül személyében el kell különíteni.

80. Az oktatás és ösztöndíjak programra vonatkozó különös rendelkezések

196. § (1) Az oktatás és ösztöndíjak program esetén
a) a 21. § 1., 2. és 4–21. pontja szerinti feladatot,
b) a 39. § (1)–(4) bekezdése szerint a Végrehajtó Ügynökség által ellátandó feladatot,
c) a 40. § (1)–(5) bekezdése szerint a Végrehajtó Ügynökség által ellátandó feladatot,
d) a 46. § (1) és (3) bekezdése szerint a Végrehajtó Ügynökség által ellátandó feladatot,
e) az 49. § (1)–(3) bekezdése szerint a Végrehajtó Ügynökség által ellátandó feladatot,
f ) az 51. § (1) bekezdése szerint a Végrehajtó Ügynökség által ellátandó feladatot,
g) az 53. § (4) bekezdése és az 54. § (1) és (2) bekezdése szerint a Végrehajtó Ügynökség által ellátandó feladatot, 

és
h) a 63. § (4) bekezdése szerint a Végrehajtó Ügynökség által ellátandó feladatot
a Program Operátor teljesíti.

 (2) Az  oktatás és ösztöndíjak program esetén Program Operátor a  támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 
dokumentumok hiánytalan rendelkezésre állásának és a  feltételek teljesülésének igazolását követően 10 napon 
belül az aláírt támogatási szerződést a kedvezményezett részére megküldi.

 (3) Az oktatás és ösztöndíjak program projektjeit a Program Operátor a monitoring tervnek megfelelően ellenőrzi.
 (4) Az oktatás és ösztöndíjak program esetén a 37. § (9) bekezdésétől eltérően a megkötött partnerségi megállapodást 

a  támogatási szerződés megkötését megelőzően kell a  Program Operátor részére benyújtani a  partnerségi 
megállapodás megfelelőségének ellenőrzése céljából.

 (5) Az oktatás és ösztöndíjak program esetén a 41–44. § rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a 41.  § (1) és (2)  bekezdésében foglalt rendelkezések az  oktatás és ösztöndíjak program esetén nem 

értelmezendők,
b) az egyes pályázatok szakmai értékelését végző független és pártatlan szakértők kijelölése a  Program 

Operátor által biztosított szakértői körből történik,
c) a pályázatok szakmai értékelését végző szakértőket a  Program Operátor a  40.  § (5)  bekezdése szerinti 

értesítés megküldését követő 5 napon belül jelöli ki,
d) az értékelést végző szakértők a tisztázó kérdéseket a Program Operátoron keresztül tehetik fel a támogatást 

igénylőnek,
e) a szakmai értékelések eredményét a 44. § (1) bekezdésben leírtak szerint a Program Operátor összesíti,
f ) ha adott pályázatnak a 44. § (2) bekezdésében meghatározott harmadik szakértő általi értékelése szükséges, 

úgy e  harmadik szakértőt a  Program Operátor az  általa biztosított szakértői körből jelöli ki, a  megelőző 
szakértői értékelések kézhezvételét követő 3 napon belül.

 (6) Ha a  kedvezményezettnek a  támogatás szempontjából releváns adataiban vagy a  projekt támogathatóságát és 
végrehajtását befolyásoló körülményeiben változás következik be, a  kedvezményezett a  tudomására jutástól 
számított 30 napon belül – az  55.  § (1)  bekezdésétől eltérően – köteles azt írásban, változásbejelentés vagy 
szerződésmódosítási kérelem keretében bejelenteni a Program Operátor részére az oktatás és ösztöndíjak program 
esetén.

 (7) Az  55.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  oktatás és ösztöndíjak program esetén a  (6)  bekezdés szerinti bejelentést 
követően a  Program Operátor a  támogatási szerződésben rögzített határidőn belül és módon intézkedik az  általa 
nyilvántartott adatok megváltoztatásáról.

 (8) Az  oktatás és ösztöndíjak program esetén a  62.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  Program Operátor nem köteles 
egyeztetni a monitoring tervet a Végrehajtó Ügynökséggel.

 (9) Az oktatás és ösztöndíjak program esetén a 63. § (6) bekezdését nem kell alkalmazni.
 (10) A  70.  § (1)–(4)  bekezdése és a  71.  § szerinti rendelkezések az  oktatás és ösztöndíjak program esetén nem 

alkalmazhatóak.
 (11) Az  oktatás és ösztöndíjak program esetén a  25.  § (1)  bekezdésében foglalt rendelkezéstől az  érintett felek 

eltekinthetnek.
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XIII. Fejezet
zÁró rendelkezések

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

198. §  E rendelet
a) 7.  § 1–23.  pontja a  651/2014/EU rendeletnek a  kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, 

a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, 
továbbá a  legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, 
valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20.,  
1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet  
(HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 18., 22., 25., 27–32., 35–38., 40–41., 46–50., 53., 56. és 56c. cikke,

b) 7.  § 24.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 
2013.12.24.),

c) 7.  § 25.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 
2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d) 7.  § 26.  pontja a  651/2014/EU rendeletnek a  kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, 
a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, 
továbbá a  legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, 
valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20.,  
1. o.) módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet  
(HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 54. cikke,

e) 7.  § 27.  pontja a  651/2014/EU rendeletnek a  kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, 
a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, 
továbbá a  legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, 
valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20.,  
1. o.) módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet  
(HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 14. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 122/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21/C.  § (3)  bekezdés a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(ha a  kibocsátási tényezőkre vonatkozó kiigazítások vagy az  egyes forráskategóriákból származó értékek 
meghatározásához alkalmazott módszerek eltérnek a  forrásoldali levegőterhelés-csökkentésére vonatkozó 
jogszabályokban foglalt valamely norma vagy szabvány végrehajtásának várt eredményétől, 2025. évtől a 11. melléklet 
4. pontjában foglalt dokumentumok benyújtásán kívül igazolni kell, hogy)
„a) az  eltérést mutató kibocsátási tényezők a  forrásoldali levegőszennyezés-csökkentésre vonatkozó uniós jogi 
aktusok hatékonyság-ellenőrzésének eredményeit figyelembe véve nem az adott jogszabály végrehajtásából vagy 
érvényesítéséből fakadnak,”

2. §  Az R. 21/E. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettség legfeljebb három éven keresztül teljesül, ha)
„b) igazolható, hogy a  kötelezettség teljesítése érdekében minden lehetséges költséghatékony intézkedés 
megtörtént, valamint az  energiapolitikáért, a  villamosenergia- vagy hőszolgáltatásért vagy -termelésért felelős 
döntéshozók további szakpolitikai lépéseket és gyakorlati intézkedéseket határoznak meg és hajtatnak végre 
a kötelezettség lehető legrövidebb időn belüli teljesítéséhez, és”

3. §  Az R. 21/I. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben foglaltakat nem érintve a Programot az országos emisszió kataszter vagy légszennyezőanyag 
kibocsátás-előrejelzés benyújtástól számított 18 hónapon belül kell felülvizsgálni és aktualizálni, ha a  benyújtott 
adatok azt mutatják, hogy az  országos légszennyezőanyag kibocsátási kötelezettség nem teljesül, vagy 
a légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzés alapján nem fog teljesülni.”

4. §  Az R. 21/J. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  Program végrehajtása kapcsolatba hozható az  országhatáron átterjedő légszennyezéssel, 
a környezetvédelemért felelős miniszter konzultációt kezdeményez az érintett állam hatáskörrel rendelkező szervével.”

5. §  Az R.
a) 21/E. § a) pontjában az „előre nem látható üzemzavar” szövegrész helyébe az „előre nem látható hirtelen és 

rendkívüli üzemzavar” szöveg,
b) 32/B.  § (3)  bekezdésében a  „felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet, a” 

szövegrész helyébe a „felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet, a felszín alatti 
vizek védelméről szóló kormányrendelet, a” szöveg

lép.

6. §  Az R.
a) 11. melléklete az 1. melléklet,
b) 13. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

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

8. §  E rendelet az  egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről, a  2003/35/EK 
irányelv módosításáról, valamint a  2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. december 14-i 
(EU) 2016/2284 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 122/2021. (III. 10.) korm. rendelethez

Az R. 11. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában
a) az „A 11. § (1)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „A 32/A. § (1) bekezdése” szöveg,
b) a „2. mellékletében” szövegrész helyébe a „13. mellékletében” szöveg
lép.

2. melléklet a 122/2021. (III. 10.) korm. rendelethez

Az R. 13. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. A természetes kibocsátásokat az LRTAP Egyezményben, valamint a légszennyezőanyagok emissziókataszterére 
vonatkozó EMEP/EKÜ útmutatóban meghatározott módszerekkel összhangban kell jelenteni.”

A Kormány 123/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
a Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (4)  bekezdés a)–c)  pontjában és 12.  § (5)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Beruházásokkal összefüggő, a  környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes 
vizsgálati eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő negyvenöt nap.”

2. §  A Korm. rendelet 10. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Beruházások 1.  mellékletben meghatározott helyszíneként szolgáló ingatlanokon a  kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 43.  § (5c)  bekezdésében foglaltakon kívül a  műemlék részlegesen 
lebontható akkor is, ha a (2) bekezdésben meghatározott funkció megvalósításához, az ingatlanokban elhelyezésre 
kerülő közösségi rendeltetésű intézmények működéséhez, feladatellátásához, az  ingatlan közcélú rendeltetéséhez, 
az  ingatlan méltó és fenntartható használatához, valamint hasznosításához szükséges átalakítások érdekében 
szükséges, és ezek az átalakítások a műemléki értékek aránytalan sérelme nélkül, a műemléki jelleg megtartása és 
a védelmet megalapozó általános műemléki érték érvényesülése mellett elvégezhetőek.
(4) A Beruházásokkal érintett műemlék építményének, épületének részleges bontása – a (3) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – elektronikus építési napló vezetésével engedély nélkül, örökségvédelmi bejelentés alapján 
végezhető. A  hatóság a  bejelentési eljárás során a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 70. § (4) bekezdés b) pont ba) és bc) alpontjai helyett a  (3) bekezdésben foglaltak 
érvényesülését vizsgálja.”

3. §  A Korm. rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § E  rendeletnek a  Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, valamint az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet 
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módosításáról szóló 123/2021. (III. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 7. § (4) bekezdését, 
10.  § (3) és (4)  bekezdését, valamint 1.  mellékletét a  Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

4. §  A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 123/2021. (III. 10.) korm. rendelethez
„1. melléklet a 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti Beruházások

A B C D

1. A beruházás megnevezése
A beruházás megvalósításának 

helyszíne
A beruházás helyszínének közvetlen környezete

A beruházás megvalósításához 

szükséges közterület-használat 

időtartama

2.
Citadella erőd és 
sétány fejlesztése

Az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Budapest 
XI. kerület, belterület 
5412 helyrajzi számú 
ingatlan

Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 
XI. kerület, belterület 5290/2, 5390, 5411, 
5413/7, valamint az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Budapest I. kerület, belterület 
5290/1, 5413/3 helyrajzi számú ingatlanok

2020. július 15. – 
2024. december 31.

Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 
I. kerület, belterület 5337, 5338/1 helyrajzi 
számú ingatlanok

2021. március 20. –  
2024. december 31.

3.

A Magyar 
Szabadságharcosok 
Múzeuma és kiállítás 
megvalósítása

Az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Budapest 
XI. kerület, belterület 
5412 helyrajzi számú 
ingatlan

Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 
XI. kerület, belterület 5290/2, 5411, 5413/7, 
valamint az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Budapest I. kerület, belterület 5290/1, 
5413/3 helyrajzi számú ingatlanok

2020. július 15. – 
2023. december 31.

Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 
I. kerület, belterület 5337, 5338/1 helyrajzi 
számú ingatlanok

2021. március 20. –  
2023. december 31.

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 7/2021. (III. 10.) AM rendelete
az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló  
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 4. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) 
VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  rendelet hatálya alá tartozó járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó állami kártalanítás összegét 
a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott előirányzat (a  továbbiakban: 
előirányzat) biztosítja. Az  előirányzatot az  államháztartásról szóló törvény (a  továbbiakban: Áht.) szerinti, 
az  agrárminiszter által kijelölt lebonyolító szerv (a  továbbiakban: lebonyolító szerv) kezeli. A  lebonyolító szervet 
a  lebonyolítással kapcsolatos költségeinek fedezése céljából az előirányzat terhére díj illeti meg, melynek mértéke 
az adott évre elfogadott előirányzat 5%-a, de legfeljebb 100 millió forint.”

2. §  Az R. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben az  országos főállatorvos az  Éltv. 42.  § (4)  bekezdése szerint határozatot hoz, a  járványügyi 
intézkedéseket elrendelő határozat végrehajtásáról szóló eljárási jelentés helyett az  országos főállatorvos 
határozatában elrendelt bizonylatot kell benyújtani.”

3. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A kártalanítás összegéről a járási hivatal)
„d) a  kártalanításra jogosult által benyújtott, az  1.  mellékletben található táblázatban foglalt, százalékpontokat 
tartalmazó növelő tényezők igazolására szolgáló dokumentumok”
(alapján dönt.)

 (2) Az R. 5. § (5) bekezdése a következő h)–i) ponttal egészül ki:
(A becslési jegyzőkönyv tartalmazza)
„h) az állami kártalanításra jogosult nyilatkozatát az általános forgalmi adó adóalanyiságáról, valamint az általános 
forgalmi adó fizetési kötelezettségről vagy az alóli mentességről, és
i) a becslési eljárást lefolytató hatóság, valamint az állami kártalanításra jogosult (vagy annak képviselője) aláírását, 
illetve bélyegzőjének lenyomatát vagy cégszerű aláírását.”

 (3) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  állat, anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer vagy takarmány káreseménykori nettó forgalmi értéke 
megállapításának alapja:
a) az állatok esetében
aa) az állattartó érvényes szerződése szerinti felvásárlási ár, ennek hiányában
ab) számlával igazolt beszerzési ár, ennek hiányában
ac) az elismert szakmaközi szervezet vagy – ha az adott termékpályán nincs elismert szakmaközi szervezet – a NÉBIH 
által kijelölt szakmaközi szervezet által a  hízóállatok esetében hetente, ennek hiányában havonta nyilvánosságra 
hozott átvételi ár háromhavi átlaga, vagy tenyészállatok esetében meghatározott ár,
ad) az állat könyv szerinti, a káreseményt megelőző naptári havi nyilvántartási értéke,
ae) az aa)–ad) pontban felsoroltak hiánya esetén a kárbecslésben érintett állathoz hasonló, azzal azonos fajú, fajtájú, 
ivarú, korú és hasznosítású állatra vonatkozó, az  adott fertőző állatbetegség megelőzéséről és leküzdéséről szóló 
miniszteri rendeletben foglaltak figyelembevételével, szakértő által megadott, az  adott területen a  káresemény 
időszakában kialakult piaci árak átlaga;
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b) a  legalább hat hónapja zárt körülmények között, vadasparkban, vadaskertben, röptetőben tartott vagy 
tenyésztett vadonélő haszonállatok esetén a felvásárló szervezet által számlával igazolt, a káresemény időszakában 
alkalmazott felvásárlási ár;
c) méhészet esetében szakértő által megadott
ca) méhcsalád, méhraj esetén kilogrammonkénti piaci ár,
cb) méhanya esetén darabonkénti piaci ár;
d) a  genetikai alapok védelmét szolgáló, védett őshonos, valamint veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtákhoz 
tartozó állatok esetén – amennyiben nincs elismert vagy kijelölt szakmaközi szervezet – a  NÉBIH írásos 
szakvéleménye alapján megállapított nettó forgalmi érték;
e) sperma, embrió, tenyész- és keltetőtojás esetén az előállító, valamint forgalmazó szervezet által számlával igazolt, 
a káreseményt megelőző három hónapos időszak kialakult értékesítési átlagára, vagy szakértő által megadott piaci 
árak átlaga;
f ) a járványügyi intézkedésként diagnosztikai célból kilőtt vad esetén a NÉBIH által megadott érték,
g) a járványügyi intézkedésként diagnosztikai célból kilőtt védett állatok esetén a természetvédelmi hatóság írásos 
szakvéleménye alapján megállapított nettó forgalmi érték (eszmei érték);
h) a  járványügyi nyomozás során a  járványos állatbetegség terjesztése szempontjából kockázatos élelmiszer, állati 
eredetű termékek vonatkozásában
ha) vágóhídon – élőállat- vagy húsvizsgálat során – történt betegség-megállapítás esetén az  üzem által kifizetett, 
számlával igazolt felvásárlási ár és felmerült vágási költség,
hb) az  élelmiszer-előállító üzemben a  vágott állati test, félkész és késztermék élelmiszerek esetén az  üzem 
önköltségi ára,
hc) az élelmiszer-forgalmazó helyen a vágott állati test, félkész és késztermék élelmiszerek esetén a számlával igazolt 
beszerzési ár,
hd) tej, étkezési tojás, méz esetén a  területen engedéllyel működő felvásárló szervezet által számlával igazolt, 
a  káresemény időszakában alkalmazott felvásárlási ár, ennek hiányában az  elismert vagy a  NÉBIH által kijelölt 
szakmaközi szervezet, vagy ennek hiányában szakértő által megadott, a káresemény időszakában kialakult piaci árak 
átlaga;
i) a  járványügyi nyomozás során a  járványos állatbetegség terjesztése szempontjából kockázatos takarmány 
vonatkozásában
ia) a takarmány-előállító és forgalmazó esetén az üzem önköltségi ára, illetve a számlával igazolt beszerzési ár,
ib) állattartó telep esetén a takarmány számlával igazolt beszerzési ára,
ic) ezek hiánya esetén szakértő által megadott, a  káresemény időszakában az  adott területen kialakult piaci árak 
átlaga;
j) az  ipari feldolgozásra szánt állati termékek esetében (különösen a  gyapjú, tépett toll, méhviasz) a  területen 
engedéllyel működő felvásárló szervezet által igazolt, a káreseményt megelőző hat hónapban kialakult felvásárlási 
átlagár, ennek hiányában szakértő által megadott, a káresemény időszakában kialakult piaci árak átlaga;
k) fertőzésközvetítő anyagok, eszközök, tárgyak esetén szakértő által megadott, a  használati értéknek megfelelő 
becsült árak átlaga.”

4. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Éltv. 55. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben, valamint ha a kártalanítási igény 
elbírálásánál kártalanítást kizáró ok nem áll fenn, a kártalanítás összegét a  földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22.  §-a alapján a  járási hivatal 
vagy a  megyei kormányhivatal (a  továbbiakban együtt: eljáró hatóság) állapítja meg. Ha a  kártalanítás összege 
meghaladja a  nettó 5 millió forintot, a  megyei kormányhivatal a  járási hivatal által az  5.  § (2)  bekezdése szerint 
elbírált kártalanítási igényt felülvizsgálja és határozatban megállapítja a kártalanítás összegét.
(2) Az eljáró hatóság a kártalanítás elutasításáról határoz:
a) az Éltv. 55. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben,
b) ha a FELIR regisztrációra kötelezett ügyfél FELIR-azonosítóval nem rendelkezik,
c) ha az  érintett ügyféllel szemben élelmiszerlánc-felügyeleti díj befizetés elmulasztása miatt végrehajtás van 
az állami adóhatóságnál folyamatban,
d) ha az  érintett állatállomány állategészségügyi státusza ismeretlen, vagy az  előírt vizsgálatokat határidőre nem 
végezték el,
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e) ha az  érintett állattartó telepen a  jogszabályban előírt külső járványvédelmi strukturális elemek (különösen 
kerítés, öltöző, állatrakodó, hullatároló) nem találhatók meg, illetve az  ügyfél nem tudja dokumentált módon 
bizonyítani azok előírásszerű működtetését vagy használatát, vagy
f ) ha az  érintett állattartó telep nem rendelkezik a  jogszabályban előírt és a  járási hivatal által közigazgatási 
döntésben jóváhagyott járványvédelmi intézkedési tervvel.
(3) A  kártalanítás alapösszege – az  5.  § (6)  bekezdés f ) és g)  pontjában foglaltak, valamint a  nem gazdasági 
tevékenység keretében állatot tartó kivételével – a becslési eljárás során megállapított összeg 60%-a. A kártalanítás 
végleges összegét a  járási hivatal vagy a  megyei kormányhivatal az  1.  mellékletben található táblázatban foglalt, 
százalékpontokat tartalmazó növelő tényezők alkalmazásával állapítja meg. A  kártalanítás megállapított összege 
legfeljebb a becslési eljárás során megállapított összeg 100%-a lehet. Az 5. § (6) bekezdés f ) és g) pontja, valamint 
a  nem gazdasági tevékenység keretében állatot tartó esetében a  kártalanítás megállapított összege a  becslési 
eljárás során megállapított összeg 100%-a.
(4) A kártalanítási határozat tartalmazza
a) természetes személy esetén
aa) a természetes személyazonosító adatokat,
ab) banki átutalás esetén a számlatulajdonos nevét és a bankszámlaszámot vagy a postacímet,
ac) az adóazonosító jelet,
ad) az adószámot, amennyiben azzal rendelkezik;
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az  adószámot, csoportos általános 
forgalmi adóalany esetében a  csoportazonosító számot és a  cégnyilvántartásba, illetve az  egyéb szervezetek 
közhiteles nyilvántartásába bejegyzett bankszámlaszámot,
c) az állami kártalanítás nettó összegét, az  állami kártalanítást terhelő általános forgalmi adót, továbbá az  állami 
kártalanítás általános forgalmi adóval növelt összegét, amennyiben a  kártalanítás jogosultja alanya az  általános 
forgalmi adónak, és amennyiben nem választott alanyi adómentességet,
d) az állami kártalanítás bruttó összegét, amennyiben a  kártalanítás jogosultja nem alanya az  általános forgalmi 
adónak, és
e) az Éltv. 55. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a kártalanítás jogosultjának írásbeli nyilatkozata alapján 
annak megállapítását, hogy a megyei kormányhivatal az általános forgalmi adó fizetési halasztással érintett összeget 
a  jogosult adószámára hivatkozással az  állami adóhatóságnál vezetett, általános forgalmi adó bevételi számlára 
utalja.
(5) A  kártalanítási határozat indokolásában meg kell jelölni, hogy az  állat elhullása mely állatbetegség 
következtében történt, vagy a  járványügyi intézkedéseket mely állatbetegség gyanúja, megállapítása vagy 
felszámolása miatt rendelték el, valamint a  betegség megállapításának alapjául szolgáló diagnosztikai vagy 
laboratóriumi eredményt, ennek hiányában a húsvizsgálat vagy boncolás írásban rögzített eredményét.
(6) A kártalanítási összeg kifizetése érdekében az eljáró hatóság – a kártalanítási határozat véglegessé válása után 
haladéktalanul – elektronikus úton megküldi a NÉBIH-nek a kártalanítási határozatot.
(7) Az eljáró hatóság elektronikus úton rögzíti továbbá:
a) a járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozatot,
b) a 3. § (5) bekezdése szerinti jegyzőkönyvet és annak mellékletét,
c) a becslési jegyzőkönyvet, és
d) az országos főállatorvos által határozatban elrendelt 4. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonylatot.
(8) A  NÉBIH intézkedik a  kártalanítás összegének folyósítása iránt a  megyei kormányhivatal részére, amely azt  
a (9)–(11) bekezdésben foglaltak szerint fizeti ki a jogosultnak.
(9) Azon jogosult, aki az  általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Áfa törvény) 
alapján általános forgalmi adóalanynak (a  továbbiakban: áfaalany) minősül, a  kártalanítás összegéről számlát 
bocsát ki az eljáró hatóság, illetve amennyiben az eljáró hatóság a  járási hivatal, a megyei kormányhivatal részére. 
A  kártalanítás folyósítása a  számla alapján történik. A  kártalanítás kifizetési határideje a  kártalanítási határozat 
véglegessé válásától számított hatvan nap.
(10) Ha a kártalanítás jogosultja az Éltv. 55. § (6) és (7) bekezdése alapján általános forgalmi adó fizetési halasztást 
vesz igénybe, a számla általános forgalmi adó tartalmát a megyei kormányhivatal közvetlenül az állami adóhatóság 
általános forgalmi adó bevételi számlájára fizeti meg.
(11) Ha a kártalanítás jogosultja az Áfa törvény alapján nem minősül áfaalanynak, a kártalanítást a határozat alapján, 
az annak véglegessé válásától számított hatvanadik napig kell folyósítani.
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(12) Az  eljáró hatóság elektronikus úton megküldi a  NÉBIH részére az  adott időszakban kiadott kártalanítási 
határozatokra vonatkozó következő adatokat betegségenkénti bontásban:
a) kifizetett kártalanítások darabszáma,
b) kártalanítás nettó és bruttó összege,
c) a leölt állatok faja, száma, a leölésük időpontja (év, hónap),
d) a megsemmisített termék, termény, felszerelés, berendezés jellege és mennyisége, és
e) az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok vonatkozásában az  európai uniós támogatás elszámolásához szükséges, 
eljárásrendben rögzített adatok.”

5. §  Az R. 7. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdésekkel egészül ki:
„(4a) A  megyei kormányhivatal, a  járási hivatal illetve a  HJK elektronikus úton megküldi a  NÉBIH részére az  adott 
időszakban végrehajtott kifizetésekre vonatkozó következő adatokat, betegségenkénti bontásban:
a) kifizetések darabszáma,
b) kifizetések nettó és bruttó összege,
c) az aktív közreműködés keretében végzett tevékenység megnevezése, a végrehajtás időszaka (év, hónap), és
d) az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok vonatkozásában az  európai uniós támogatás elszámolásához szükséges, 
eljárásrendben rögzített adatok.
(4b) Az aktív közreműködő az intézkedés végrehajtását követően az OJK által elrendelt aktív közreműködés esetén 
a NÉBIH nevére kiállított, a közreműködés költségeit tartalmazó számlát harmincnapos fizetési határidővel benyújtja 
a NÉBIH-nek, amely az előirányzat terhére gondoskodik a számla megtérítéséről az aktív közreműködő részére.”

6. §  Az R. 8. § (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az ártalmatlanítást végző üzem az intézkedés végrehajtását követően a megyei kormányhivatal, a járási hivatal 
vagy a  HJK által elrendelt aktív közreműködés esetén a  megyei kormányhivatal nevére kiállított, a  közreműködés 
költségeit tartalmazó számlát benyújtja a megyei kormányhivatalnak. A megyei kormányhivatal intézkedik a számla 
kifizetéséről az  aktív közreműködő felé, valamint a  számlát és az  aktív közreműködést elrendelő határozatot 
a  végrehajtást követően tizenöt napon belül közli a  NÉBIH-hel, igazolva, hogy a  számla kibocsátására az  általa 
elrendelt járványügyi intézkedések alatt került sor. A  NÉBIH a  számlát az  előirányzat terhére téríti meg a  megyei 
kormányhivatal részére.
(5) Az ártalmatlanítást végző üzem az intézkedés végrehajtását követően az OJK által elrendelt aktív közreműködés 
esetén a  NÉBIH nevére kiállított, a  közreműködés költségeit tartalmazó számlát harmincnapos fizetési határidővel 
benyújtja a NÉBIH-nek. A NÉBIH a számlát az előirányzat terhére téríti meg az aktív közreműködő részére.”

7. §  Az R. 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  (6)  bekezdés szerinti elszámolás alapján, a  végrehajtást végző aktív közreműködő az  elkülönített vagy 
zárt vágás végrehajtásáról számlát állít ki a  megyei kormányhivatal nevére. Az  aktív közreműködő a  számlát 
és a  (6)  bekezdés szerinti elszámolást a  számla kiállítását követő nyolc napon belül megküldi a  megyei 
kormányhivatalnak. A megyei kormányhivatal intézkedik a számla kifizetéséről az aktív közreműködő felé, valamint 
a számlát és az aktív közreműködést elrendelő határozatot a végrehajtást követően tizenöt napon belül megküldi 
a NÉBIH-nek, igazolva, hogy a számla kibocsátására az általa elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása alatt 
került sor. A NÉBIH a számla összegét az előirányzat terhére téríti meg a megyei kormányhivatal részére.
(8a) Ha az  elkülönített vagy zárt vágás végrehajtását elrendelő határozatban hasznosíthatóként megjelölt összes 
élelmiszer, vagy azok egy része időközben járványügyi okból értékesíthetetlenné vált, akkor az  eljáró hatóság 
az eredeti határozatot módosítja, és azt a NÉBIH-hel közli.”

8. §  Az R. 7. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„7. A járványügyi védekezéssel kapcsolatos hatósági kiadások megtérítésének rendje
10. § (1) A járványügyi védekezés kiadásait az eljáró hatóság, illetve a járványügyi védekezéshez szükséges terméket, 
szolgáltatást vagy magánszemély közreműködését megrendelő, igénybe vevő szervezet (a  továbbiakban együtt: 
hatóság) viseli. A járványügyi védekezés kiadásairól szóló számlát a hatóság nevére kell kiállítani és benyújtani.
(2) A  hatóság intézkedik a  hatósági kiadás kifizetéséről a  számlakibocsátó részére, illetve az  Áfa törvény alapján 
áfaalanynak nem minősülő partner esetében a szerződésben megjelölt személy felé.
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(3) Az eljáró hatóság által elrendelt aktív közreműködés – beleértve az ártalmatlanítás és az elkülönített vagy zárt 
vágás esetét – elrendelése esetén a  közreműködés költségeit tevékenységenként tartalmazó számlát a  megyei 
kormányhivatal nevére kell kiállítani és benyújtani. A  megyei kormányhivatal harminc napon belül gondoskodik 
a számla kifizetéséről az aktív közreműködő felé.
(4) Az  OJK által elrendelt aktív közreműködés – beleértve az  ártalmatlanítás és az  elkülönített vagy zárt vágás 
esetét  – elrendelése esetén a  közreműködés költségeit tevékenységenként tartalmazó számlát a  NÉBIH nevére 
kell kiállítani és benyújtani harmincnapos fizetési határidővel. A  NÉBIH intézkedik a  számla kifizetéséről az  aktív 
közreműködő felé.
(5) A  hatóság a  számlák és az  aktív közreműködést elrendelő határozatok másolatát elektronikus úton, 
betegségenkénti bontásban és összesítéssel ellátva elektronikus úton megküldi a NÉBIH-nek, igazolva, hogy a számlák 
járványügyi intézkedések végrehajtása során keletkeztek. A  NÉBIH a  járványügyi védekezés kiadásait a  számlák és 
az aktív közreműködést elrendelő határozat beérkezését követő harminc napon belül, a lebonyolítási számlán fennálló 
fedezethiány esetén a fedezet rendelkezésre állását követő harminc napon belül megtéríti a hatóságnak.
(6) Az  eljáró hatóság elektronikus úton megküldi a  NÉBIH részére az  adott időszakban végrehajtott aktív 
közreműködői kifizetésekre vonatkozó következő adatokat, betegségenkénti bontásban:
a) kifizetések darabszáma,
b) kifizetések nettó és bruttó összege,
c) az aktív közreműködés keretében végzett tevékenység megnevezése, a végrehajtás időszaka (év, hónap), és
d) az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok vonatkozásában az  európai uniós támogatás elszámolásához szükséges, 
eljárásrendben rögzített adatok.
(7) Ha az  elkülönített vagy zárt vágás végrehajtását elrendelő határozatban hasznosíthatóként megjelölt összes 
élelmiszer, vagy azok egy része időközben járványügyi okból illetve járványügyi intézkedés következtében 
értékesíthetetlenné vált, akkor az eljáró hatóság az eredeti határozatot módosítja, és azt a NÉBIH-hel közli.
(8) A mintavételt végző állatorvos a mintát kísérő iraton jelzi, hogy a mintavétel
a) jogszabály alapján állami költségre történő vizsgálatok, vagy
b) bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség, illetve egyéb nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy 
közegészségügyileg veszélyes állatbetegség megállapítása, valamint gyanújának kizárása
céljából történt.
(9) A  vizsgálatot végző laboratórium az  elvégzett vizsgálatok díjáról számlát állít ki a  vizsgálatot megrendelő 
hatóság részére. A  vizsgálatot megrendelő hatóság intézkedik a  számla kifizetéséről a  laboratórium felé. 
A vizsgálatot megrendelő hatóság az (5) bekezdés szerint jogosult a vizsgálati díj megtérítésére.
(10) Ha a  laboratóriumi vizsgálatot a  NÉBIH által működtetett laboratórium végzi, a  vizsgálat díjáról nem kerül 
kiállításra számla. A  NÉBIH a  laboratóriumi vizsgálatok költségéről negyedévente, belső nyilvántartása alapján 
kimutatást készít, amelyet összesítéssel megküld a  minisztériumnak. A  minisztérium a  laboratóriumi vizsgálatok 
kiadásait a beérkezést követő harminc napon belül, a lebonyolítási számlán fennálló fedezethiány esetén a fedezet 
rendelkezésre állását követő harminc napon belül megtéríti a NÉBIH-nek.
(11) A (8) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálatok során keletkezett állati eredetű melléktermékek, illetve 
a (8) bekezdés b) pontjában megnevezett vizsgálatok elvégzésére jogosult hatósági laboratóriumokban keletkezett 
összes állati eredetű melléktermék ártalmatlanításáról a  8.  § (1)  bekezdésében meghatározottak szerint kell 
gondoskodni.”

9. §  Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § Ez a rendelet a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások 
bizonyos kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 
bizottsági rendelettel összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.”

10. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

11. § (1) Az R.
a) 2.  § f )  pontjában a  „betegség megállapításra” szövegrész helyébe a  „betegség vagy annak gyanúja 

megállapításra” szöveg,
b) 3.  § (5)  bekezdésében az „állatbetegségben elhullott” szövegrész helyébe az „állatbetegségben vagy annak 

gyanúja miatt elhullott” szöveg,
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c) 5.  § (3)  bekezdésében a „fejezni.” szövegrész helyébe a „fejezni. A  becslési eljárást a  kártalanításból történő 
esetleges kizárástól függetlenül le kell folytatni.” szöveg,

d) 5. § (5) bekezdés d) pontjában az „intézkedéseket,” szövegrész helyébe az „intézkedéseket, és azok időpontját,” 
szöveg,

e) 5. § (5) bekezdés f ) pont ff) alpontjában és g) pont gd) alpontjában az „értékét” szövegrész helyébe az „értékét 
nettó összeg és általános forgalmi adó bontásban” szöveg,

f ) 7.  § (1)  bekezdésében az  „érdekében a  megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az  „érdekében 
az  Országos Járványvédelmi Központ (a  továbbiakban: OJK), a  megyei kormányhivatal” szöveg, 
az „egyidejűleg, illetve” szövegrész helyébe az „egyidejűleg, a Helyi Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: 
HJK), illetve” szöveg,

g) 7.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „Az eljáró hatóság” szövegrész helyébe az „Az OJK és az  eljáró 
hatóság” szöveg,

h) 7.  § (4)  bekezdésében a  „követően a  megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „követően a  megyei 
kormányhivatal, a  járási hivatal illetve a  HJK által elrendelt aktív közreműködés esetén a  megyei 
kormányhivatal” szöveg, a  „költségeit tartalmazó” szövegrész helyébe a  „költségeit tevékenységenként 
tartalmazó” szöveg,

i) 7. § (5) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2)–(4b)” szöveg,
j) 9. § (4) bekezdés e) pontjában az „a Minisztérium” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg
lép.

 (2) Az R.
a) 6. § (4) bekezdés e) pontjában a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „lebonyolító szerv” szöveg,
b) 6.  § (6)  bekezdésében, 7.  § (4) és (4b)  bekezdésében, 9.  § (8)  bekezdésében és 10.  § (5)  bekezdésében 

a „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe a „lebonyolító szervnek” szöveg,
c) 6. § (8) bekezdésében, 7. § (4) és (4b) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (8) bekezdésében, és 10. § 

(5) és (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „lebonyolító szerv” szöveg,
d) 8.  § (4)  bekezdésében és 10.  § (7)  bekezdésében a „NÉBIH-hel” szövegrész helyébe a „lebonyolító szervvel” 

szöveg,
e) 8. § (5) bekezdésében a „NÉBIH-nek. A NÉBIH a számlát az előirányzat terhére téríti meg az aktív közreműködő 

részére.” szövegrész helyébe a „lebonyolító szervnek. A  lebonyolító szerv intézkedik a  számla kifizetéséről 
az aktív közreműködő felé.” szöveg,

f ) 9.  § (4)  bekezdés e)  pontjában az  „az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
(a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe a „lebonyolító szerv” szöveg,

g) 10.  § (10)  bekezdésében a  „minisztériumnak” szövegrész helyébe a  „lebonyolító szervnek” szöveg, 
a „minisztérium” szövegrész helyébe a „lebonyolító szerv” szöveg

lép.

12. §  Hatályát veszti az R.
a) 5.  § (8)  bekezdésében az  „A részkártalanítás összege a  becsült teljes kártalanítás 50%-áig terjedhet.” 

szövegrész,
b) 9. § (9) bekezdése.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. melléklet 10. és 11. sora 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) A 11. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

14. §  Ez a  rendelet a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások 
bizonyos kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 
bizottsági rendelettel összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.

  dr. nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 7/2021. (III. 10.) Am rendelethez
„1. melléklet a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelethez

A kártalanítás mértékét növelő tényezők a járványügyi intézkedéssel érintett állatfajokra vonatkozóan

A B

1. A kártalanítás mértékét növelő tényezők/állatfajok Valamennyi állatfaj

2.

A kártalanításra jogosult rendelkezik érvényes, legalább két 
hónappal a káreseményt megelőzően megkötött, bejelentésköteles 
állatbetegségekre vonatkozó biztosítással az érintett állatállomány 
vonatkozásában, vagy a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer tagja.

+20%

3.

Ha a kártalanításra jogosult szerződött partner útján látja el az állatok 
felügyeletét, akkor minden szerződött partnere rendelkezik 
FELIR azonosítóval, valamint a kártalanításra jogosult biztosítja 
a járványvédelmi előírások betartását a kártalanításban érintett 
szerződött partnereinél.

+5%

4.
Az érintett állomány vonatkozásában járványvédelmi intézkedési terv 
megléte, amennyiben azt jogszabály nem írja elő.

+5%

5.
Több tulajdonos által egy tartási helyen tartott kislétszámú állományok 
esetén a tulajdonosok a járványvédelmi intézkedési tervben rögzített, 
közös járványvédelmi rendszert működtetnek.

+5%

6.
A kártalanításban érintett tartási helyen az adott betegségre fogékony 
állatok csoportja kizárólag a kártalanításra jogosult egy tenyészetéhez 
tartozik.

+5%

7.
A kártalanításra jogosult naprakész elektronikus állatnyilvántartási 
rendszert vezet az érintett állomány vonatkozásában.

+5%

8.

Szolgáltató állatorvossal a káresemény bekövetkeztekor fennálló, 
az állatállomány állategészségügyi felügyeletére irányuló, járványvédelmi 
oktatásra, felvilágosításra vonatkozó elemeket tartalmazó írásos 
szerződés, vagy legalább negyedéves rendszerességű látogatást és 
vizsgálatot igazoló dokumentum, amennyiben ezeket jogszabály nem 
írja elő, valamint elektronikus kezelési napló vezetése.

+5%

9.
A kártalanításra jogosult az érintett állományok esetében önkéntes 
felügyeleti vagy mentesítési programot folytat.

+5%

10.

A kártalanításra jogosult az érintett telep vonatkozásában részt vesz 
független, a NÉBIH által megfelelőnek minősített, és az elismert vagy 
kijelölt szakmai szervezet által elfogadott járványvédelmi telepauditáló 
rendszerben, méhészet esetében ideértve a méhegészségügyi felelős 
által elvégzett látogatást is.

+25%

11.
A telepauditáló rendszerben az érintett telep a legutóbbi szemle alapján 
kiváló, kiemelkedő minősítést szerzett.

+5%

”
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Az agrárminiszter 8/2021. (III. 10.) AM rendelete
a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek 
részletes szabályozásáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A rendelet hatálya kiterjed a  természetes, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által 
létesített és működtetett nem állami laboratóriumok engedélyezésére, nyilvántartásba vételére, nyilvántartására, 
ellenőrzésére, működésének feltételeire.

2. §  E rendelet alkalmazásában
  1.  akkreditált nem állami laboratórium: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet 

előírásainak megállapításáról és a  339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a  nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi  
CXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján tanúsított laboratórium;

  2.  állategészségügyi vizsgálatokat végző laboratórium: olyan nem állami laboratórium, amely az  állatok fertőző 
és nem fertőző betegségeinek megállapítása céljából állati eredetű vagy egyéb mintából állategészségügyi 
diagnosztikai vizsgálatokat végez;

  3.  jártassági vizsgálat: a  résztvevők teljesítményének kiértékelése az  MSZ EN ISO/IEC 17043 szabványban 
meghatározott kritériumok alapján, laboratóriumok közötti összehasonlítások segítségével;

  4.  laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálat: az  MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványban meghatározott 
definíció szerint;

  5.  mátrix: a meghatározandó anyagot magában foglaló anyag, a vizsgálati eljárás tárgya;
  6.  növény-egészségügyi diagnosztikai laboratórium: olyan nem állami laboratórium, amely növények zárlati, 

vizsgálatköteles nem zárlati és egyéb új, nem honos, de nagy gazdasági veszteséggel járó károsítóinak 
diagnosztikai vizsgálatát végzi, növényből, növényi termékből és egyéb anyagból származó mintákból;

  7.  növényvédőszer-maradék vizsgálatokat végző laboratórium: olyan nem állami laboratórium, amely növényből, 
feldolgozott és feldolgozatlan növényi termékből, állati eredetű termékből és egyéb anyagból származó 
mintán növényvédőszer-maradék analitikai vizsgálatokat végez;

  8.  patogén mikroorganizmus: az  élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 
2073/2005/EK bizottsági rendelet (a  továbbiakban: bizottsági rendelet) I. MELLÉKLET Élelmiszerekre 
vonatkozó mikrobiológiai kritériumok szerinti mikroorganizmusok a  bizottsági rendeletben szabályozott 
határértékeknek megfelelően, továbbá a 4. mellékletben felsorolt mikroorganizmusok;

  9.  talajvédelmi vizsgálatokat végző laboratórium: olyan nem állami laboratórium, amely talajvédelmi feladatok 
ellátásához, tápanyag-gazdálkodási terv készítéséhez a  talajból, vízből, szennyvízből, szennyvíziszapból, 
hígtrágyából származó mintán fizikai és kémiai vizsgálatokat, a  termésnövelő anyagból származó mintán 
termékminőségi vizsgálatokat, a  növényből, növényi anyagból, növényi alapú termékből származó mintán 
kémiai vizsgálatokat végez;

10.  tanúsított referenciaanyag: olyan referenciaanyag, amelynek egy vagy több jellemző értéke metrológiailag 
érvényes eljárásokkal jellemzett és olyan tanúsítvánnyal ellátott, amely biztosítja a  meghatározott 
tulajdonsághoz tartozó értéket, ahhoz kapcsolódó bizonytalanságot, és tanúsítja a  metrológiai 
nyomonkövethetőséget;

11.  validálás: annak megerősítése objektív bizonyítékokkal, hogy egy módszer szándék szerinti alkalmazásához 
szükséges teljesítményjellemzők tudományosan megalapozottak, és az  adott felhasználói környezetben is 
az előírásoknak megfelelőek.
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2. A nem állami laboratóriumok engedélyezésének, valamint bejelentésének általános szabályai

3. § (1) Szolgáltató laboratórium nem állami laboratóriumi tevékenységet kizárólag a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiadott működési engedély alapján végezhet.

 (2) A szolgáltató laboratórium a 11. § (1) bekezdése, a 12. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése szerinti paraméterek 
vizsgálatát a NÉBIH által 1 évre kiadott ideiglenes működési engedély alapján végezheti. Ha az akkreditáció 1 éven 
belül megvalósul, az ideiglenes működési engedély hatályát veszti.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti vizsgálatokra vonatkozó akkreditáció megszerzése esetén a  működési engedély az  adott 
vizsgálatok tekintetében 5 évig érvényes. Ha az  akkreditáció megszerzésére 1 éven belül nem kerül sor, a  NÉBIH 
a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokra vonatkozó működési engedélyt nem ad ki.

 (4) A szolgáltató laboratórium által benyújtott működési engedély iránti kérelem tartalmazza:
a) a  működtetésért felelős személy nevét, elérhetőségét, lakhelyét, szervezet esetén annak cégnevét, 

székhelyét, elérhetőségét, a szervezet vezetőjének nevét és beosztását, adószámát, valamint a működtetésért 
felelős élelmiszer-lánc felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) azonosítóját,

b) a vizsgáló laboratórium tevékenységét,
c) a laboratórium elnevezését, telephelyét, elérhetőségét,
d) a laboratórium vezetőjének nevét, elérhetőségét,
e) a laboratóriumot üzemeltető minőségirányítási adatait:

ea) a hatályos tanúsítási vagy akkreditálási státuszát,
eb) a hatályos tanúsítási okirat kibocsátásának dátumát,
ec) a hatályos tanúsítási okirat hatályát,
ed) a hatályos tanúsító okiratot kiállító tanúsító szervezetet,

f ) a műszaki terület megadását, amelyre a kérelem irányul:
fa) a vizsgált terméket vagy anyagot,
fb) a vizsgált vagy mért jellemzőt,
fc) a  vizsgálati vagy mérési módszer azonosítóját, saját vagy átvett módszer esetén a  forrás 

megjelölésével.

4. § (1) A  szolgáltató laboratóriumnak az  1. és 2.  mellékletben meghatározott személyi és műszaki feltételeknek kell 
megfelelnie.

 (2) A működési engedély iránti kérelem részét képezi a szolgáltató laboratórium nyilatkozata arról, hogy
a) laboratóriumvezetőt alkalmaz, és kijelölte a laboratóriumvezető helyettesítését ellátó személyt,
b) rendelkezik a vizsgálati módszerekről és azok azonosításáról vezetett módszergyűjteménnyel, és
c) a  11.  § (1)  bekezdésében, a  12.  § (1)  bekezdésében és a  13.  § (1)  bekezdésében meghatározott vizsgálatra 

vonatkozó akkreditációt 1 éven belül megszerzi.
 (3) A működési engedély tartalmazza:

a) a működtetésért felelős személy nevét, lakhelyét, szervezet esetén annak cégnevét, székhelyét, adószámát, 
cégjegyzékszámát, valamint működtetésért felelős FELIR azonosítóját,

b) az engedélyezett vizsgálati tevékenységeket és
c) a laboratórium működési engedélyének számát.

 (4) A szolgáltató laboratórium az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végző laboratóriumok nyilvántartásában 
(a továbbiakban: laboratórium-nyilvántartás) szereplő mátrix és vizsgálati módszer tekintetében végezhet vizsgálati 
tevékenységet, ideiglenes működési engedély esetén annak 1 éves időtartama alatt.

5. § (1) Az  üzemi laboratórium laboratóriumi tevékenységet bejelentés alapján végez. A  NÉBIH a  bejelentett üzemi 
laboratóriumokról nyilvántartást vezet.

 (2) Az üzemi laboratóriumnak meg kell felelnie a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek.
 (3) Az  üzemi laboratórium a  laboratórium-nyilvántartásban szereplő mátrix és vizsgálati módszer tekintetében 

végezhet vizsgálati tevékenységet.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	39.	szám 1681

3. A nem állami laboratórium kijelölésének feltételei

6. § (1) Ha az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletétől szóló 2008. évi XLVI. törvény hatálya alá tartozó termék 
előállításának vagy forgalomba hozatalának feltétele a termék valamely tulajdonsága vonatkozásában laboratóriumi 
vizsgálat végzése, a  szolgáltató laboratórium az  engedély megadását követően, az  üzemi laboratórium 
a nyilvántartásba vételét követően kérelmezheti a NÉBIH-től a kijelölést az adott vizsgálat elvégzésére.

 (2) A  NÉBIH azt a  laboratóriumot jelöli ki, amely kellőképpen jártas, és rendelkezik a  8.  §-ban felsorolt belső és külső 
minőségbiztosítási eszközökkel.

7. § (1) A NÉBIH a nem állami laboratórium (2) bekezdés szerinti adatait a FELIR-ben kezeli.
 (2) A FELIR részeként működtetett laboratórium-nyilvántartás tartalmazza:

a) a laboratórium nevét, címét, elérhetőségét,
b) a kijelöléssel kapcsolatos vizsgálati tevékenységeket,
c) a laboratórium működési engedélyének számát,
d) a laboratórium működtetéséért felelős FELIR azonosítóját,
e) a laboratórium regisztrációs számát,
f ) a Salmonella mentesítésre engedélyezett, valamint kijelölt laboratórium esetében az engedély számát.

4. A szolgáltató laboratórium működtetésének feltételei

8. § (1) A  szolgáltató laboratóriumnak ötévente részt kell vennie az  összes vizsgálati tevékenységét érintő – hazai vagy 
nemzetközi szervezésű – jártassági vizsgálatokon, laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokon, vagy egyéb 
minőségbiztosítási eszköz használatával igazolnia kell a  vizsgálati tevékenységeinek megfelelőségét. A  vizsgálati 
tevékenységek külső ellenőrzése vonatkozásában az  azonos méréstechnikán és minta-előkészítésen alapuló 
módszerek összevonhatóak.

 (2) Ha egy adott vizsgálatra vagy mátrixra nem szerveznek jártassági vizsgálatot, vagy az abban való részvétel jelentős 
nehézséggel járna, a szolgáltató laboratórium a  laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálaton vagy tanúsított 
referenciaanyag vizsgálatán keresztül bizonyítja jártasságát.

 (3) Azon vizsgálatok esetében, amelyekből a  laboratóriumban évente tíznél kevesebbet végeznek, az  (1)  bekezdés 
szerinti jártasságot elegendő jártassági vizsgálatban paraméter-, illetve mátrixcsoportonként elvégezni.

 (4) A szolgáltató laboratórium a saját fejlesztésű, illetve nem validált átvett módszereket validálja.

9. §  Ha az  állategészségügyi vizsgálatokat végző szolgáltató laboratórium olyan vizsgálatokat végez, amelyre nemzeti 
referencia laboratórium jártassági vizsgálatokat szervez, akkor azokban a  szolgáltató laboratórium részvétele 
kötelező.

10. § (1) A laboratóriumvezető soron kívül elrendeli:
a) a tanúsított anyagminták használatát,
b) a laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatban való részvételt,
c) ugyanazon vagy más módszert alkalmazó megismételt vizsgálatok elvégzését,
d) megőrzött minták újbóli vizsgálatát vagy
e) egy minta különböző jellemzőire kapott eredmények közötti korreláció vizsgálatát,
ha a  rendelkezésére álló információk alapján a  szolgáltató laboratórium vizsgálatával szemben kifogás merül fel 
a megrendelő részéről vagy a belső ellenőrzés során.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálat eredménye a  vonatkozó szakmai iránymutatások vagy nemzetközi szabvány 
által végzett értékelés alapján nem megfelelő, a  laboratóriumvezető az  adott vizsgálattípus végzését felfüggeszti, 
és elrendeli a  nem megfelelőség kivizsgálását, a  hibajavító, illetve megelőző tevékenységek elvégzését, és 
az (1) bekezdés szerinti vizsgálattal ismételten ellenőrzi a vizsgálat megfelelő kivitelezését.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerint az  ismételt jártassági bizonyítás eredménye továbbra sem megfelelő a  vonatkozó 
szakmai iránymutatások vagy nemzetközi szabvány által végzett értékelés alapján, a  szolgáltató laboratórium 
haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő napon bejelenti a NÉBIH részére a nem megfelelőséget. 
A  bejelentés alapján a  nem állami laboratórium működési engedélyét a  NÉBIH az  adott vizsgálat végzésére 
vonatkozó tevékenység tekintetében módosítja.
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5. A nem állami laboratórium bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettsége

11. § (1) Ha nem állami laboratórium a  forgalomba hozatal céljából a  végső fogyasztónak szánt élelmiszerből vagy 
felhasználásra szánt takarmányból patogén mikroorganizmust vagy határérték feletti kémiai szennyezettséget 
mutat ki, a vizsgálat eredményét haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő napon be kell jelenteni 
a NÉBIH és a vizsgálatot megrendelő részére.

 (2) Patogén mikroorganizmus kimutatása esetén az izolált mikroorganizmust a vizsgálat lezárását követő napon a nem 
állami laboratórium megküldi a NÉBIH illetékes referencialaboratóriumának. Amennyiben a NÉBIH a kivizsgáláshoz 
szükségesnek ítéli, a minta maradékát is be kell küldeni a NÉBIH értesítése szerint. Amennyiben a hatósági feladatok 
ellátása érdekében szükséges, az  illetékes referencialaboratórium egyéb mikroorganizmusok megküldését is 
elrendelheti meghatározott időtartamig.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a megrendelő neve, lakcíme vagy székhelye, telephelye, továbbá elérhetősége,
b) a vizsgálatot végző laboratórium neve, címe, elérhetősége, FELIR azonosítója,
c) a termék megnevezése, a tételazonosító adatok,
d) a mért paraméter,
e) a vizsgálati eredmény.

 (4) A  nem állami laboratórium évente jelentést készít az  elvégzett vizsgálatok számáról és eredményéről, amelyről 
a tárgyévet követő év január 31-éig jelentést küld a NÉBIH részére.

 (5) A (3) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza:
a) a minták számát,
b) a minták alaptípusát,
c) – ha a megrendelő megadta – a minták származását az ország megjelölésével és
d) a  vizsgált paraméterek felsorolását, valamint az  elvégzett vizsgálatok összes számát paraméterenként és 

a vizsgálatok értékelése szerint.
 (6) A  vizsgálatot megrendelő élelmiszer- és takarmányvállalkozó az  (1)–(5)  bekezdésben foglalt adatszolgáltatás 

teljesítéséhez köteles a  vizsgálat megrendelésekor feltüntetni, hogy a  terméket fogyasztásra, forgalmazásra kész 
állapotában mintázta-e.

12. § (1) Az  állategészségügyi vizsgálatokat végző laboratórium a  bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség 
gyanújának megállapítása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő napon értesíti a NÉBIH 
illetékes referencialaboratóriumát.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a megrendelő neve, lakcíme vagy székhelye, telephelye, továbbá elérhetősége,
b) a származási hely (tartási hely) megnevezése, TIR azonosítója,
c) az állatfaj megnevezése,
d) a betegség, vizsgálati módszer megnevezése és
e) a vizsgálati eredmény.

 (3) Az  állategészségügyi vizsgálatokat végző laboratórium a  bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség 
gyanújának megállapítása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a  vizsgálat lezárását követő napon a  betegség 
gyanújának alapjául szolgáló vizsgálati mintát zárt csomagolásban megküldi az illetékes referencialaboratóriumba.

 (4) Az  állategészségügyi vizsgálatokat végző laboratórium, bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség 
vizsgálata esetén évente jelentést készít az  elvégzett vizsgálatok számáról és eredményéről, amelyet a  tárgyévet 
követő év január 31-éig megküld a NÉBIH részére. Kivételt képeznek a mentesítési programok alá vont kórokozók, 
amelyek esetében az állategészségügyi vizsgálatokat végző laboratórium a negatív eredményeket havi bontásban, 
a következő hónap 15-éig küld meg a NÉBIH részére.

 (5) A (4) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza:
a) az állatfaj megnevezését,
b) a minta megnevezését,
c) a származási helyet (tartási hely) az ország megjelölésével,
d) a betegség, vizsgálati módszer megnevezését és
e) a vizsgálati eredményt.
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13. § (1) Ha a  növény-egészségügyi diagnosztikai, növényvédőszer-maradék és talajvédelmi vizsgálatokat végző 
laboratórium a  megvizsgált mintában zárlati és egyéb, Magyarországon nem honos károsítót vagy határérték 
feletti kémiai szennyezettséget mutat ki, haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő napon bejelenti 
a vizsgálat eredményét a NÉBIH és a vizsgálatot megrendelő részére.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a megrendelő neve, lakcíme vagy székhelye, telephelye, továbbá elérhetősége,
b) a termék megnevezése, tételazonosító adatok,
c) a mért paraméter,
d) a vizsgálati eredmény.

 (3) A  növény-egészségügyi diagnosztikai, növényvédőszer-maradék és talajvédelmi vizsgálatokat végző laboratórium 
évente jelentést készít az  elvégzett vizsgálatokról, amelyet a  tárgyévet követő év január 31-éig megküld a  NÉBIH 
részére.

 (4) A (3) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza:
a) a minták számát,
b) a minták alaptípusát,
c) – ha a megrendelő megadta – a minták származását az ország megjelölésével,
d) a vizsgált paraméterek felsorolását, az elvégzett vizsgálatok összes számát paraméterenként és
e) a vizsgálati eredményt.

6. Az engedély módosítására, visszavonására, egyéb jogkövetkezményekre vonatkozó közös 
rendelkezések

14. § (1) A nem állami laboratórium bejelenti a NÉBIH részére
a) a  vizsgálati listájának bővítéséhez a  bővítendő vizsgálatok megnevezését, amelynek személyi és tárgyi 

feltételei teljesülését kell vizsgálni, valamint
b) a vizsgálati listájának szűkítését.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálati adatokat a FELIR-ben át kell vezetni.

15. § (1) A szolgáltató laboratórium engedélyét vissza kell vonni, továbbá mind a szolgáltató, mind az üzemi laboratóriumot 
törölni kell a nyilvántartásból, ha
a) a laboratórium megszűnik,
b) a laboratórium feletti tulajdonosi jogokat gyakorló vállalkozás jogutód nélkül megszűnik,
c) a  vizsgálati feltételek és körülmények olyan mértékben változtak meg, hogy azok már nem felelnek meg  

az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak, vagy
d) a  laboratórium – a  c)  pontban foglalt esetek kivételével – működése során a  működésére vonatkozó 

szabályokat súlyosan vagy folytatólagosan megszegi.
 (2) A szolgáltató laboratórium engedélyéből törölni kell a 3. § (2) bekezdése szerint akkreditálandó tevékenységeket, 

ha a  Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a  továbbiakban: NAH) a  laboratórium ezekre a  vizsgálatokra vonatkozó 
akkreditációját felfüggeszti vagy visszavonja.

16. § (1) A NÉBIH a nyilvántartásból való törlésről tájékoztatja a NAH-ot.
 (2) Ha a  laboratórium FELIR-ből való törlésére a  11.  § (1)  bekezdésében, a  12.  § (1)  bekezdésében vagy a  13.  § 

(1)  bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség megszegése miatt került sor, a  NÉBIH a  működési engedélyt 
visszavonja.

7. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

18. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően engedélyezett, nyilvántartásba vett vagy adott vizsgálatra kijelölt 
nem állami laboratórium a  3.  § (4)  bekezdése szerinti adatait e  rendelet hatálybalépését követő 3 hónapon 
belül megküldi a  NÉBIH részére nyilvántartásba vétel céljából. Ha a  nem állami laboratórium nem tesz eleget 
e  kötelezettségének, akkor a  NÉBIH – szolgáltató laboratórium esetén – visszavonja a  működési engedélyét, és  
– szolgáltató vagy üzemi laboratórium esetén – törli a laboratóriumot a FELIR-ből.
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 (2) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően akkreditált, de engedéllyel nem rendelkező, nyilvántartásba nem vett 
nem állami laboratórium köteles tevékenységét a  NÉBIH részére e  rendelet hatálybalépését követő 3 hónapon 
belül bejelenteni a  3.  § (4)  bekezdése szerinti adattartalommal, szolgáltató laboratórium esetében az  engedély 
kiadása, üzemi laboratórium esetében nyilvántartásba vétel céljából. Az  akkreditált műszaki terület tekintetében 
az  engedélykiadási vagy nyilvántartásba vételi feltételeket az  akkreditáció hatálya alatt igazoltnak kell tekinteni. 
Ha a  nem állami laboratórium nem teljesíti bejelentési kötelezettségét, a  NÉBIH kezdeményezi a  NAH-nál 
a laboratórium akkreditált státuszának felfüggesztését.

 (3) A  szolgáltató laboratórium az  (1) és (2)  bekezdés szerinti esetekben az  e  rendelet hatálybalépését követő 1 éven 
belül köteles akkreditáltatni a 11. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, valamint a 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott azonnali bejelentési kötelezettség alá tartozó paraméterekre vonatkozó vizsgálatait.

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

20. §  Hatályát veszti az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet
a) 169. § (1) bekezdés c) pontja,
b) 174. § (3) és (5) bekezdése,
c) 175. §-a.

  dr. nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 8/2021. (III. 10.) Am rendelethez

A szolgáltató laboratórium általános működési feltételei

A szolgáltató laboratóriumnak meg kell felelnie az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány alábbi pontjainak:
1.  a személyi feltételek tekintetében a 6.2.3., 6.2.4. és 6.2.6. pont,
2.  az elhelyezési és környezeti feltételek tekintetében a 6.3.1. és 6.3.3. pont,
3.  a  vizsgálati módszerek és a  módszerek érvényesítése (validálása) tekintetében a  7.2.1.1., 7.2.1.4., 7.2.1.5. és 

7.2.2.1. pont,
4.  az eszközök tekintetében a 6.4.1., 6.4.5. és 6.4.6. pont.

2. melléklet a 8/2021. (III. 10.) Am rendelethez

A) Az állategészségügyi vizsgálatokat végző szolgáltató laboratórium speciális működési feltételei

 1.  A laboratórium szervezete és a személyi felelősség
A szolgáltató laboratórium gondoskodik állatorvos végzettségű személy alkalmazásáról vagy megbízásáról 
a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek vizsgálata esetén.

 2.  Helyiségek
2.1. A  szolgáltató laboratórium biztosítja, hogy a  laboratóriumi helyiségek fala, padozata és a  laboratórium 
bútorzata mosható és fertőtleníthető felületű.
2.2. A  szolgáltató laboratórium köteles raktárt biztosítani az  ellátáshoz szükséges anyagok és berendezések 
számára, amelyeket el kell különíteni a laboratórium többi területétől. A raktáraknak biztosítani kell a fertőződéssel, 
szennyeződéssel, illetve megromlással szembeni védelmet.

 3.  Vizsgálati módszerek és a módszerek érvényesítése (validálása)
A bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegségek vizsgálata kizárólag a  nemzeti referencia laboratórium 
által alkalmasnak talált módszerrel és validált diagnosztikummal történhet.
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 4.  Készülékek, anyagok és reagensek
4.1. Megfelelő módon kell elhelyezni a  vizsgálat során keletkező adatok nyerésére, tárolására és visszakeresésére, 
valamint a környezeti tényezők ellenőrzésére szolgáló készülékeket. A készülékeknek az alkalmazásuknak megfelelő 
konstrukcióval és kapacitással kell rendelkezniük.
4.2. A kémiai anyagokat, reagenseket, oldatokat úgy kell címkézni, hogy azonosítani lehessen őket (ha szükséges, 
a koncentráció megjelölésével), fel kell tüntetni az anyag nevét, a készítés időpontját, a készítő nevét, a lejárati időt 
és a különleges tárolási feltételeket. Az eredetre, a készítés időpontjára és a stabilitásra vonatkozó információknak 
rendelkezésre kell állniuk.

 5.  Minőségbiztosítás, jártassági vizsgálatok
5.1. Ha a  nemzeti referencia laboratórium olyan jártassági vizsgálatot szervez, amely érinti a  laboratóriumban 
végzett bármely tevékenységet, akkor abban a laboratóriumnak részt kell venni. A jártassági vizsgálat eredményét 
a rendszeres ellenőrzések során be kell mutatni.

B) A növény-egészségügyi diagnosztikai, illetve a növényvédőszer-maradék vizsgálatokat végző 
szolgáltató laboratórium speciális működési feltételei

 1.  Helyiségek
1.1. El kell különíteni a  helyiségekben a  minták tárolását, előkészítését, extrakcióját, műszeres analízisét, valamint 
az összehasonlító anyagok tárolását, előkészítését. Az extrakciós és műszeres analízis helyiségében rendelkezni kell 
klíma berendezéssel a környezeti paraméterek optimális szinten tartása céljából.
1.2. A  szolgáltató laboratórium köteles raktárt biztosítani a  vizsgálathoz szükséges anyagok és berendezések 
számára, amelyeket el kell különíteni a laboratórium többi területétől. A raktáraknak biztosítani kell a fertőződéssel, 
szennyeződéssel, illetve minőségromlással szembeni védelmet.

 2.  Készülékek, anyagok és reagensek
2.1. A  vizsgálati minták tárolása során – a  minták szermaradék szintjének megőrzése érdekében – a  szolgáltató 
laboratórium köteles a növényvédőszer-maradék vizsgálatot vagy mikrobiológiai készítmény vizsgálatát végző nem 
állami laboratóriumban megfelelő mélyhűtő-kapacitás biztosításról gondoskodni.
2.2. A  növény- vagy humán patogén mikroorganizmusokat tartalmazó vizsgálati minták feldolgozása és 
ártalmatlanítása során a laboratóriumi személyzet munkaegészségügyi biztonsága és a laboratórium higiéniájának 
biztosítása érdekében megfelelő sterilező kapacitást kell biztosítani a  növény-egészségügyi diagnosztikai és 
a mikrobiológiai készítmény vizsgálatát végző laboratóriumban.
2.3. A  kémiai anyagokat, reagenseket, oldatokat azonosításra alkalmas módon (indokolt esetben a  koncentráció 
megjelölésével) kell címkézni, fel kell tüntetni az anyag nevét, a készítés időpontját, a készítő nevét, a  lejárati időt 
és a különleges tárolási feltételeket. Az eredetre, a készítés időpontjára és a stabilitásra vonatkozó információknak 
rendelkezésre kell állniuk.
2.4. Növényvédőszer-maradék vizsgálatot végző nem állami laboratóriumban minőségi tanúsítvánnyal rendelkező 
összehasonlító anyag (analitikai standard) használata kötelező. Az  analitikai standardok tárolásáról, használatáról, 
oldatairól nyilvántartást kell vezetni.
2.5. Biztosítani kell a  kémiai anyagok, reagensek, analitikai standardok, oldatok minőségének és stabilitásának 
megőrzését a tárolás során.

 3.  Minőségbiztosítás, jártassági vizsgálatok
3.1. A szolgáltató laboratórium köteles évente egy alkalommal részt venni a nemzeti referencia laboratórium által 
szervezett vagy nemzetközi szervezésű, a  vizsgálati tevékenységüket érintő jártassági vizsgálaton. A  jártassági 
vizsgálat eredményét a rendszeres ellenőrzések során be kell mutatni a NÉBIH-nek.

C) A talajvédelmi laboratóriumi vizsgálatokat végző szolgáltató laboratórium speciális működési 
feltételei

 1.  Készülékek, anyagok és reagensek
1.1. A  szolgáltató laboratórium köteles az  egyes vizsgálati minták tárolása során – a  minták beltartalmi értékének 
megőrzése érdekében – megfelelő mélyhűtő kapacitásról gondoskodni.
1.2. A vizsgálati minták feldolgozása során megfelelő sterilező kapacitást kell biztosítani a higiénés mikrobiológiai 
vizsgálatok lebonyolítására és a  fertőzőképes mikroorganizmusokat tartalmazó minták ártalmatlanítására 
a laboratóriumi személyzet munkaegészségügyi biztonsága és a laboratórium higiéniájának biztosítása érdekében.
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3. melléklet a 8/2021. (III. 10.) Am rendelethez

Az üzemi laboratórium működési feltételei

 1.  Minden üzemi laboratóriumnak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
1.1. a  vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljon elégséges számú és megfelelő 
felkészültségű személyzet,
1.2. a  laboratóriumban csak olyan anyag, berendezés és egyéb tárgy kerüljön felhasználásra, amely a  vizsgálattal 
szemben támasztott követelményeket kielégíti,
1.3. a  laboratórium ellenőrzés alatt tartja a  területére való belépést és a  területek használatát, ha a  belépés és 
a használat befolyásolhatja a vizsgálatok minőségét; a laboratóriumnak az adott körülmények mérlegelése alapján 
kell meghatároznia, hogy milyen mértékű ellenőrzést végezzen.

 2.  A  laboratóriumnak biztosítani kell olyan módszerek alkalmazását, amelyek megfelelnek a  vizsgálati célnak. Ha 
az  ügyfél, illetve vevő nem írja elő az  alkalmazandó módszert, akkor a  laboratóriumnak kell kiválasztania azokat 
a megfelelő módszereket,
2.1. amelyek nemzetközi, regionális vagy nemzeti szabványokban megjelentek,
2.2. amelyeket elismert nemzetközi szervezetek adtak ki,
2.3. amelyek a mintára vonatkozó tudományos közleményekben vagy folyóiratokban megjelentek, vagy
2.4. amelyeket az eszköz, a műszer gyártója megadott.

 3.  A  laboratórium által kidolgozott vizsgálatok vagy az  olyan vizsgálatok, amelyeket a  laboratórium másik 
laboratóriumtól átvett, szintén alkalmazhatók, ha ezek megfelelnek a szándék szerinti alkalmazásnak, és ha ezeket 
érvényesítették (validálták).

 4.  A vizsgálatban alkalmazott készüléket, eszközöket meghatározott időközönként ellenőrizni, tisztítani, karbantartani, 
kalibrálni, valamint hitelesíteni kell. Ezen eljárásokról nyilvántartást kell vezetni.

 5.  Az üzemi laboratóriumnak meg kell felelnie
5.1. állategészségügyi vizsgálatokat végző üzemi laboratórium esetén a 2. melléklet A) rész 1–4. pontjában,
5.2. növény-egészségügyi diagnosztikai, illetve a növényvédőszer-maradék vizsgálatokat végző laboratórium esetén 
a 2. melléklet B) rész 2. pontjában,
5.3. talajvédelmi laboratóriumi vizsgálatokat végző laboratórium esetén a 2. melléklet C) rész 1. pontjában
meghatározott feltételeknek.

4. melléklet a 8/2021. (III. 10.) Am rendelethez

Az élelmiszerekben meg nem engedett mikroorganizmusok

 1.  Baktériumok és azok toxinjai:
1.1.  Bacillus anthracis,
1.2.  Brucella fajok,
1.3.  Chlamydia psittaci,
1.4.  Clostridium botulinum,
1.5.  Coxiella burnetii,
1.6.  Verotoxin termelő E. coli,
1.7.  Francisella tularensis,
1.8.  Leptospira fajok,
1.9.  Mycobacterium fajok,
1.10.  Salmonella typhi és Salmonella paratyphi A, B, C,
1.11.  Shigella fajok,
1.12.  Vibrio cholereae,
1.13.  Yersinia enterocolitica.
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 2.  Vírusok:
2.1.  Hepatitis A,
2.2.  Rotavírus,
2.3.  Norovírusok.

 3.  Protozoák:
3.1. Entamoeba histolytica,
3.2. Giardia duodenalis,
3.3. Toxoplasma gondii,
3.4. Sarcosporidium fajok,
3.5. Cryptosporidium fajok.

 4.  Férgek:
4.1. Cysticercus/Taenia fajok,
4.2. Echinococcus fajok,
4.3. Fasciola hepatica,
4.4. Anisakidák,
4.5. Ascaris fajok,
4.6. Toxocara fajok,
4.7. Trichinella spiralis és egyéb Trichinella fajok.

A belügyminiszter 7/2021. (III. 10.) BM rendelete
a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (8)  bekezdés b)  pontjában, a  rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 
21.  pont f )  alpontjában és 342/A.  § (1)  bekezdés j)  pontjában, valamint az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról 
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135.  § (4)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19., 20. és 26. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  §-a a  következő 
6a. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában)
„6a. lakáscélú pénzintézeti kölcsön: olyan, pénzintézet által jelzálogjog alapítása mellett kötött kölcsönszerződés 
alapján folyósított kölcsön, amelyet a  pénzintézet lakóingatlan építése, vásárlása, cseréje vagy bővítése céljából 
nyújt,”

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[e rendelet alapján a  legalább 2 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkező dolgozó részére saját lakáshelyzetének 
rendezése céljából a belügyi szerv – a lakáscélú számla vezetésével megbízott pénzintézet útján – lakáscélú kamatmentes 
munkáltatói kölcsönt (a továbbiakban: munkáltatói kölcsön) nyújthat]
„g) lakástulajdonnak az a), b) és d) pont szerinti célból igénybe vett lakáscélú pénzintézeti kölcsön alapján fennálló 
tartozás összegének csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez.”

 (2) Az R. 4. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti célra munkáltatói kölcsön a  következő feltételek együttes fennállása esetén 
nyújtható:]
„b) a  lakás haszonélvezeti jogtól mentesen, legalább 1/2 tulajdoni hányadban a  dolgozó tulajdonába kerül, 
társasház építtetése esetén a társasházzá alakítást követően az ingatlan-nyilvántartás szerinti külön tulajdonban álló 
lakás vonatkozásában,
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c) a  dolgozó írásban nyilatkozik a  rendelkezésére álló önerő mértékéről, és vállalja, hogy a  rendelkezésére álló 
önerőt, valamint a  munkáltatói kölcsön összegét a  vételár kiegyenlítésére vagy az  építési költség megfizetésére 
használja fel,”

 (3) Az R. 4. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti célra munkáltatói kölcsön a  következő feltételek együttes fennállása esetén 
nyújtható:]
„g) a  dolgozó vállalja, hogy a  munkáltatói kölcsönnel érintett lakás a  lakcímet igazoló hatósági igazolványában 
állandó lakóhelyként szerepel és abban életvitelszerűen lakik, valamint”

 (4) Az R. 4. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti célra munkáltatói kölcsön a következő feltételek együttes fennállása esetén nyújtható:]
„c) a  dolgozó írásban nyilatkozik a  rendelkezésére álló önerő mértékéről, és vállalja, hogy a  rendelkezésére álló 
önerőt, valamint a munkáltatói kölcsön összegét a vételár kiegyenlítésére használja fel,”

 (5) Az R. 4. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti célra munkáltatói kölcsön a következő feltételek együttes fennállása esetén nyújtható:]
„f ) a  dolgozó vállalja, hogy a  munkáltatói kölcsönnel érintett lakás a  lakcímet igazoló hatósági igazolványában 
állandó lakóhelyként szerepel és abban életvitelszerűen lakik, valamint”

 (6) Az R. 4. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdés d)–f)  pontja szerinti célra munkáltatói kölcsön a  következő feltételek együttes fennállása esetén 
nyújtható:]
„c) a  dolgozó írásban nyilatkozik a  rendelkezésére álló önerő mértékéről, és vállalja, hogy a  rendelkezésére álló 
önerőt, valamint a  munkáltatói kölcsön összegét a  lakásbővítés, korszerűsítés, akadálymentesítés költségének 
megfizetésére használja fel,”

 (7) Az R. 4. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdés d)–f)  pontja szerinti célra munkáltatói kölcsön a  következő feltételek együttes fennállása esetén 
nyújtható:]
„g) a  dolgozó vállalja, hogy a  munkáltatói kölcsönnel érintett lakás a  lakcímet igazoló hatósági igazolványában 
állandó lakóhelyként szerepel és abban életvitelszerűen lakik, valamint”

 (8) Az R. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  (1) bekezdés g) pontja szerinti célra munkáltatói kölcsön a következő feltételek együttes fennállása esetén 
nyújtható:
a) a lakás megfelel a méltányolható lakásigény mértékének,
b) a lakás haszonélvezeti jogtól mentesen, legalább 1/2 tulajdoni hányadban a dolgozó tulajdonában áll,
c) a dolgozó vállalja, hogy támogatási megállapodást és kölcsönszerződést köt, és az  azokban foglalt 
kötelezettségeket teljesíti,
d) a dolgozó hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában álló lakásra a munkáltatói kölcsönt nyújtó belügyi szerv javára 
a  munkáltatói kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az  ingatlan-nyilvántartásban a  támogatási megállapodásban 
foglaltak szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre,
e) a dolgozó vállalja, hogy a  munkáltatói kölcsönnel érintett lakás a  lakcímet igazoló hatósági igazolványában 
állandó lakóhelyként szerepel és abban életvitelszerűen lakik,
f ) a dolgozó vállalja, hogy a munkáltatói kölcsönnel érintett lakásra biztosítási szerződést köt, és abban a kár esetére 
járó biztosítási összeget a  munkáltatói kölcsön összegének erejéig a  munkáltatói kölcsönt nyújtó belügyi szervre 
engedményezi,
g) a dolgozó csatolja a  lakáscélú pénzintézeti kölcsönre vonatkozó szerződés másolatát, a  pénzintézet három 
hónapnál nem régebbi igazolását a  fennálló kölcsöntartozásról, rendelkezésre állása esetén a  pénzintézet által 
készített vagy készíttetett értékbecslést, amely a hitelbiztosítéki értéket is tartalmazza,
h) a dolgozó csatolja a  pénzintézet igazolását arról, hogy a  lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészleteinek 
megfizetésében kéthavi törlesztőrészletet meghaladó mértékű tartozása nem áll fenn, valamint
i) a munkáltatói kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan forgalmi értékéhez vagy hitelbiztosítéki értékéhez képest 
a  lakáscélú pénzintézeti kölcsön alapján fennálló tartozás kiváltását vagy csökkentését követően a  jelzálogjoggal 
biztosított követelés együttes összege nem haladja meg a 70%-ot.”
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3. §  Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A munkáltatói kölcsön maximális összege a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott célra nyújtott 
lakásépítés vagy lakásvásárlás esetén a  telekárat nem tartalmazó építési költség vagy vételár összege, csökkentve 
a dolgozó rendelkezésére álló önerővel, legfeljebb 20 000 000 Ft.
(2) A  munkáltatói kölcsön maximális összege a  4.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott célra nyújtott 
támogatás esetén a  lakásbővítés költsége szerinti összeg, csökkentve a  dolgozó rendelkezésére álló önerővel, 
legfeljebb 20 000 000 Ft.
(3) A  munkáltatói kölcsön maximális mértéke a  4.  § (1)  bekezdés e)–f )  pontjában meghatározott célra nyújtott 
támogatás esetén a korszerűsítés, akadálymentesítés költsége szerinti összeg, csökkentve a dolgozó rendelkezésére 
álló önerővel, legfeljebb 5 000 000 Ft.
(4) A munkáltatói kölcsön maximális mértéke a 4. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott célra nyújtott támogatás 
esetén a fennálló lakáscélú pénzintézeti kölcsön alapján fennálló tartozás összege, legfeljebb 20 000 000 Ft.
(5) A  munkáltatói kölcsönt folyósító (kezelő) pénzintézet által felszámított valamennyi díj, jutalék és költség 
a munkáltatói kölcsönt igénybe vevő dolgozót terheli.
(6) Ha mindkét házastárs a  belügyi szerv dolgozója, saját jogon mindketten munka- vagy szolgálati helyükön 
kérhetnek munkáltatói kölcsönt.
(7) Az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott összeghatárokon belül a  munkáltatói kölcsön tényleges összegére 
a helyi lakásügyi szerv a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékére és a biztonságos hitelezés szempontjaira is 
figyelemmel – a szolgálati út betartásával a 28. §-ban meghatározott vezetőnek – tesz javaslatot.”

4. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama (futamidő)]
„d) lakáscélú pénzintézeti kölcsön alapján fennálló tartozás összegének csökkentése, kiegyenlítése esetén legfeljebb 
25 év,”

 (2) Az R. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama alatt kétévente a  dolgozó írásbeli kérelmére a  helyi 
lakásügyi szerv a  dolgozó jövedelmi viszonyaihoz igazodóan módosíthatja a  megállapodást a  törlesztőrészlet és 
a  futamidő vonatkozásában. Ha ezzel kapcsolatosan a kölcsönszerződés módosítása miatt a pénzintézet költséget 
számol fel, annak megfizetése a  dolgozót terheli. A  futamidő módosítása esetén sem haladhatja meg a  futamidő 
az (1) bekezdésben meghatározott időtartamot.”

5. §  Az R. 11. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A dolgozó a munkáltatói kölcsön teljes összegének felhasználását, valamint a hitelcél megvalósulását az alábbi okiratok, 
bizonylatok másolatának benyújtásával köteles igazolni:)
„d) a lakáscélú pénzintézeti kölcsönből fennálló tartozás kiváltása esetén a pénzintézetnek a lakáscélú pénzintézeti 
kölcsön alapján fennálló tartozás csökkentéséről vagy megszűnéséről kiállított igazolása.”

6. § (1) Az R. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A munkáltatói kölcsönben részesült dolgozót a belügyi szervnél – ideértve a korábban más miniszter irányítása 
alatt lévő belügyi szervet és a  jogelőd szervet is – folyamatosan eltöltött szolgálati jogviszonya alapján a  kölcsön 
összegéből – az  Szja. törvény 1. számú melléklet 2.1.2.  pontjában foglaltak szerint adómentes bevételként – 
a következő kedvezmény illeti meg:
a) 5 év után 50 000 Ft,
b) 10 év után további 75 000 Ft,
c) 15 év után további 100 000 Ft,
d) 20 év után további 150 000 Ft,
e) 25 év után további 200 000 Ft.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottak szerint nyújtott kedvezmény teljes összege az  575 000 Ft-ot nem 
haladhatja meg.”

 (2) Az R. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  szolgálati jogviszony ideje alapján járó kedvezmény a  havi törlesztőrészlet összegét csökkenti, a  törlesztés 
időtartama nem változik. Ha ezzel kapcsolatosan a kölcsönszerződés módosítása miatt a pénzintézet díjat, jutalékot 
vagy költséget számol fel, annak megfizetése a belügyi szervet terheli.”
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7. §  Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozó szolgálati jogviszonya a munkáltatói kölcsön alapján fennálló 
tartozás teljes kiegyenlítése előtt megszűnik, a tartozását az új munkáltató a helyi lakásügyi szerv hozzájárulásával, 
a  dolgozó fennálló tartozása egyösszegű megfizetése mellett a  dolgozó szolgálati jogviszonyának megszűnését 
követő első nappal írásbeli nyilatkozatban átvállalhatja. Ebben az  esetben a  két munkáltató megállapodást köt 
az egymás közötti elszámolásról, amelyben rendelkezni kell a jelzálogjogról, a korábbi munkáltató jelzálogjogának 
törlésével kapcsolatos költségek viseléséről. A dolgozó fennálló tartozását legkésőbb a dolgozó leszereléséig meg 
kell fizetni, ellenkező esetben a leszerelési okmány nem állítható ki.”

8. § (1) Az R. 24. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkáltatói kölcsön-kérelmek vizsgálata során az alábbi elbírálási sorrend az irányadó:)
„f ) lakáscélú pénzintézeti kölcsönök alapján fennálló tartozás kiváltására, csökkentésére irányuló kérelmek,”

 (2) Az R. 24. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A munkáltatói kölcsön-kérelmek vizsgálata során az alábbi elbírálási sorrend az irányadó:)
„g) egyéb, a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmek.”

9. §  Az R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.  § A  helyi lakásügyi szerv a  munkáltatói kölcsön iránti kérelmek jogszerűségét a  beérkezés sorrendjében 
vizsgálja meg, és a 8. §-ban foglaltak alapján javaslatot tesz a munkáltatói kölcsön összegére, valamint a 24. §-ban 
foglaltak figyelembevételével megállapítja az  elbírálás sorrendjét, majd a  28.  § (1)  bekezdése szerinti bizottsági 
javaslatot 10 munkanapon belül továbbítja a döntésre jogosult vezetőnek.”

10. §  Az R.
a) 10. § (1) bekezdésében a „(futamidő)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: futamidő)” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „20” szövegrész helyébe a „25” szöveg,
c) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „15” szövegrész helyébe a „20” szöveg,
d) 10. § (1) bekezdés c) pontjában a „10” szövegrész helyébe a „15” szöveg,
e) 10. § (4) bekezdésében a „törlesztést legfeljebb” szövegrész helyébe a „törlesztést egy alkalommal legfeljebb” 

szöveg,
f ) 24. § a) pontjában az „(1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése” szöveg,
g) 26.  §-ában az  „idejéről értesíti” szövegrész helyébe az  „idejéről – a  kérelem benyújtásától számított 

10 munkanapon belül – értesíti” szöveg,
h) 30. § (1) bekezdésében a „szerv írásban” szövegrész helyébe a „szerv – 10 munkanapon belül – írásban” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az R.
a) 5. § (4) bekezdés d) pontjában az „– az 1. melléklet szerinti vezető engedélyével –” szövegrész,
b) 7. § (1) bekezdés a) pontja,
c) 7. § (2) bekezdése,
d) 18. § (3)–(5) bekezdése.

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  dr. pintér sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 13/2021. (III. 10.) ITM rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2a)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 
6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/B. § A 6. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha az építészeti-műszaki tervezési dokumentáció alapján az épület 
kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját 
követően kerül sor, a  6.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltaknak 2022. június 30. napja utáni használatbavétel 
esetén kell megfelelni azzal, hogy a 2020. december 31. napján hatályos energetikai előírásokat ebben az esetben is 
alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  dr. palkovics lászló s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 13/2021. (III. 10.) Itm rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet V. rész 2. pont 2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. Ha az  épület tartózkodási zónájába bejuttatandó friss levegő mennyiségét szabályozott működésű 
hővisszanyerős vagy központi elszívásos szellőztetőrendszer biztosítja, akkor a rendszer részeként és kialakításánál 
figyelembe vehetők a  friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, automatikus működésű páraszabályozású 
légbevezető elemek, de az épület külső nyílászáróinak teljes vagy részleges nyitásával történő frisslevegő-bejutást 
a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték számításánál nem szabad figyelembe venni.”

 2.  Az  R. 1.  melléklet V. rész 2. pont 2.2.  alpontjában a „Légtechnikai rendszerrel” szövegrész helyébe a „Légtechnikai 
rendszer esetén” szöveg lép.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 106/2021. (III. 10.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a magyar–orosz kapcsolatok fejlesztését elkötelezetten támogató tevékenysége, az  országaink közötti politikai, 
gazdasági és kulturális együttműködésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként

szergejev Vlagyimir nyikolajevics, az  Oroszországi Föderáció magyarországi rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje a csillaggal
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. február 24.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. február 25.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01016-2/2021.

A köztársasági elnök 107/2021. (III. 10.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/25/1/2021. számú előterjesztésére – romanovszkij makszim 
(névmódosítás előtti neve: Romanovszkij Makszim Igorovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 
1989. november 8.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. február 1.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. február 4.

  dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/00468-3/2021.

A Kormány 1105/2021. (III. 10.) Korm. határozata
egészségügyi eszközök nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében történő biztosításáról

A Kormány
 1.  a  koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a  veszélyhelyzet ideje alatt az  állam tulajdonában 

álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének 
megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi 
intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.  §-a alapján 
az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti lélegeztetőgépek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt 
a kampalai Mulago Kórház Komplexum (a továbbiakban: kijelölt átvevő) számára;

 2.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel 
a  kapcsolatot a  kijelölt átvevővel, valamint az  eszközök átadásának megvalósításáról és azoknak külföldi 
felhasználásához kapcsolódó kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről gondoskodó Semmelweis Egyetemmel,  
és működjön közre az átadás-átvétel megvalósítása kapcsán a belügyminiszterrel, a 3. pont szerint;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 belügyminiszter
 innovációs és technológiai miniszter
határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 60 napon belül

 3.  felhívja a belügyminisztert, hogy – a 2. pontban foglaltak szerint – tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont 
szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az  Országos Kórházi Főigazgatóság felé az  átadás 
végrehajtása érdekében.

Felelős: belügyminiszter
 innovációs és technológiai miniszter
határidő: a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1105/2021. (III. 10.) korm. határozathoz

Lélegeztetőgépek

A B

Sorszám Gyári szám

1. MB 202567

2. MB 202573

3. MB 202431

4. MB 202575

5. MB 202549

6. MB 202426

7. MB 202529

8. MB 202440

9. MB 202564

10. MB 202324

11. MB 202379

12. MB 202413

13. MB 202481

14. MB 202499

15. MB 202408

16. MB 202569

17. MB 202522

18. MB 202417

A Kormány 1106/2021. (III. 10.) Korm. határozata
egészségügyi eszközök értékesítéséről

A Kormány
 1.  egyetért a  koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a  veszélyhelyzet ideje alatt az  állam 

tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, 
terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású 
egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. §-a alapján az állam tulajdonában álló, stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítésével;

 2.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  belügyminiszter, valamint a  külgazdasági és külügyminiszter 
bevonásával határozza meg az értékesítésre szánt lélegeztetőgépek pontos mennyiségét, típusát és sorszámát;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 belügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
határidő: azonnal

 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  belügyminiszter, valamint a  külgazdasági és külügyminiszter 
bevonásával a 2. pont szerinti feladat végrehajtását követően tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti 
értékesítés végrehajtása érdekében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 belügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
határidő: a 2. pont szerinti feladat végrehajtását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1107/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének 
rendjéről

1. Általános rendelkezések

 1. Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) 4.  § 
(5)  bekezdése szerinti, rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolására irányuló döntéshozatal megalapozása 
és megfelelő előkészítése érdekében a  rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésére irányuló javaslatok és 
kezdeményezések (a  továbbiakban együtt: kezdeményezés) vizsgálatának során az  e  határozatban foglalt 
eljárásrend szerint kell eljárni.

 2. A kijelölésre irányuló kezdeményezéseket a Kormány döntésének megalapozása érdekében
a) minden esetben előzetes vizsgálatnak,
b) az e határozatban foglalt feltételek fennállása esetén részletes vizsgálatnak
kell alávetni.

 3. A 2. pont szerinti vizsgálat a Kormány ügyrendje szerinti előzetes egyeztetést, közigazgatási egyeztetést, valamint 
a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet által végzett döntés-előkészítést és javaslattételt kiváltja.

2. A kezdeményezés előzetes vizsgálata

 4. Adott terület azonnali rozsdaövezeti akcióterületként vagy közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterületként 
(a  továbbiakban együtt: rozsdaövezeti akcióterület) történő kijelölésének kezdeményezése esetében 
a  kezdeményezést a  rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter) előzetesen megvizsgálja abból a szempontból, hogy
a) azonosítható-e olyan ok, amely a kijelölhetőséget, illetve a további előkészítést további vizsgálat hiányában is 

kizárja,
b) a kezdeményezés azonnali rozsdaövezeti akcióterület vagy közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterület 

kijelölésére tesz-e javaslatot,
c) melyek a  terület jövőbeli hasznosításának céljai, melyek a  területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések 

–  különös tekintettel a  zöldinfrastruktúra-hálózatban betöltött és tervezett szerepére vonatkozóan –, azok 
megfelelnek-e az Étv. 4/A. §-ában foglalt céloknak,

d) a  c)  pont szerinti információk alapján a  fejlesztési elképzelések megvalósítása magában foglalja-e legalább 
egymilliárd forint teljes költségigényű építési beruházás vagy kármentesítési eljárással egybekötött építési 
beruházás megvalósítását, és

e) a  kezdeményezés a  részletes vizsgálat megkezdéséhez – a  részletes vizsgálatra megállapított szempontok 
figyelembevételével – elegendő adatot tartalmaz-e.

 5. Ha a  miniszter a  4.  pont alapján megállapítja, hogy a  terület rozsdaövezeti akcióterületként való kijelölhetősége 
kizárt, a kezdeményezés további döntésre előkészítését mellőzi.

 6. Ha a miniszter megállapítja, hogy az előzetes vizsgálathoz vagy a későbbi részletes vizsgálat megfelelő előkészítése 
érdekében további információk szükségesek, ezeket a  kezdeményezőtől, illetve – döntése szerint – a  vizsgálat 
szempontjából releváns adatokkal rendelkező más állami szervtől beszerzi, a személyes adatok kivételével.

 7. Ha a  területen megvalósítani tervezett beruházás nem felel meg a  4.  pont d)  alpontja szerinti feltételnek, vagy 
a  4.  pont d)  alpontjának való megfelelés egyértelműen nem ítélhető meg, a  miniszter mérlegeli a  kormányzati 
döntés-előkészítés folytatásának szükségességét. Ha a  miniszter ennek eredményeként a  kijelölésre irányuló 
kezdeményezést további vizsgálatra alkalmasnak, illetve a  területet kijelölésre érdemesnek ítéli meg, 
a kezdeményezést részletes vizsgálatra utalja.

 8. Ha a  területen megvalósítani tervezett beruházás megfelel a  4.  pont d)  alpontja szerinti feltételnek, a  miniszter 
a kezdeményezést részletes vizsgálatra utalja.

 9. A  miniszter az  előzetes vizsgálatot a  kezdeményezés kézhezvételét követő 45 napon belül folytatja le. 
Ha  a  kezdeményezés a  miniszter döntése alapján további információk beszerzését teszi szükségessé, az  előzetes 
vizsgálat időtartama további 60 nappal meghosszabbodik.
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3. A kezdeményezés részletes vizsgálata

 10. A részletes vizsgálatot a miniszter folytatja le, és készíti elő az anyagot a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos 
ügyekért, a  településfejlesztésért és településrendezésért, a  Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, 
a  környezetvédelemért, valamint a  közlekedésért felelős miniszter által kijelölt egy-egy személy részvételével 
működő öttagú Rozsdaövezeti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére, amely állást foglal a kezdeményezéssel 
kapcsolatban. A  Bizottság elnöke a  miniszter által kijelölt személy. A  Bizottság a  döntéseit egyszerű többséggel 
hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bizottság a működési rendjét maga határozza meg.

 11. Az elnök a Bizottság valamennyi ülésére jelentést nyújt be az 5., 7. és 8. pont szerinti kezdeményezésekről, valamint 
az azokkal kapcsolatban kialakított álláspontjáról.

 12. A  részletes vizsgálatnak a  területre, valamint a  fejlesztési elképzelések jellegétől függően a  következő 
körülményekre és szempontokra kell kiterjednie:
a) a területen korábban folytatott tevékenységek,
b) a kezdeményezés elbírálása időpontjában a területhasználatok jellemzői, a területen elhelyezett építmények, 

létesítmények, berendezések, technológiák jellege és állapota,
c) a terület tulajdonjogi és használati jogosultsági viszonyai,
d) a  kezdeményezés elbírálása időpontjában a  környezeti állapotok, környezethasználatok vizsgálata, azok 

jellemzői,
e) a  területen hátrahagyott környezeti terhek vagy környezetkárosodások értékelése, a  területet jellemzi-e 

tartós környezeti kár ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, kivizsgálás vagy kármentesítés folyamatban léte 
vagy szükségessége,

f ) a területtel kapcsolatos környezeti felelősségi kérdések,
g) a tervezett területhasználat és a fejlesztési elképzelések bemutatása, ideértve a zöldinfrastruktúra-hálózatban 

jelenleg betöltött és tervezett szerepére vonatkozó elképzeléseket is,
h) a területen megvalósítani tervezett, a 4. pont d) alpontja szerinti beruházások,
i) a  fejlesztési elképzelések illeszkedése a  tágabb környezetbe és az  ottani területhasználatokhoz, 

fejlesztésekhez,
j) a  fejlesztési elképzelések állami és önkormányzati tervekkel, a  városzöldítésre irányuló tervekkel és 

célkitűzésekkel való összhangjának vizsgálata,
k) a  terület közlekedési, közmű- és intézményi infrastruktúrájának értékelése, ezek fejlesztésének 

szükségessége,
l) a terület fejlesztésre alkalmassá tételének egyéb feltételei és az ehhez szükséges intézkedések,
m) a terület társadalmi környezete,
n) a fejlesztések társadalmi célcsoportjai,
o) a terület gazdasági potenciálja és a fejlesztési elképzelések alapján a gazdasági lehetőségek kihasználásának 

eszközei,
p) a fejlesztések pozitív és negatív hatásai, externáliái,
q) a  területre vonatkozó speciális jogi szabályozás szükségessége, különös tekintettel a  sajátos 

településrendezési és beépítési szabályokra, ezen belül is a kötelezően megtartandó zöldfelület mértékére, 
a településkép-védelemre, a telekalakításra, az örökségvédelemre, illetve a kármentesítésre,

r) egyéb, a rozsdaövezeti akcióterületi lehatárolást érdemben befolyásoló körülmények és szempontok.
 13. A Bizottság a kijelölés indokoltságával kapcsolatos véleményét a részletes vizsgálatra utalást követő 30 napon belül 

alakítja ki, és javaslatot is tartalmazó írásos véleményét a  miniszternek megküldi. Ha a  részletes vizsgálat során 
összetett szakkérdés értékelésének, illetve külső szakvélemény megkérésének a szükségessége merül fel, a Bizottság 
a véleményét a részletes vizsgálatra utalást követő 75 napon belül alakítja ki.

 14. Ha a  részletes vizsgálat eredménye alapján a  rozsdaövezeti akcióterületi kijelölés indokolt, a  Bizottság 
a véleményében külön kitér arra, hogy
a) a  fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében szükségesnek mutatkozik-e a  beruházások 

nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánítása, továbbá hogy a  kiemeltté nyilvánításhoz szükséges 
feltételek – különös figyelemmel a  tervezés előrehaladottságának állapotára, valamint a  beruházói 
szándékokra – fennállnak-e,

b) a területre szükséges-e a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Ngtv.) 11/B.  §-a, illetve 
11/D. §-a szerinti különös szabályozás megalkotása.
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 15. Támogató bizottsági vélemény esetében a  miniszter előterjesztést készít, amelyet a  Kormány ügyrendjében 
foglaltak szerint a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szervéhez, illetve a Kormány ülésére be kell nyújtani.

 16. A 15. pont szerinti esetben az előterjesztés javaslatot tesz
a) minden esetben a terület helyrajzi szám alapú, Étv. 4. § (5) bekezdése szerinti lehatárolására,
b) ha erre korábban még nem került sor, és indokolt, a  beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemeltté 

nyilvánítására, illetve
c) ha erre korábban még nem került sor, és indokolt, az  Ngtv. 11/B.  §-a, illetve 11/D.  §-a szerinti speciális 

szabályozás egyidejű megalkotására.
 17. Ha a Bizottság a kijelölést nem, vagy csak jelentős módosítások mellett támogatja, az előterjesztés a 15. pont szerinti 

testület ülésére nem nyújtható be.

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1108/2021. (III. 10.) Korm. határozata
egyes kultúrstratégiai kérdésekről

A Kormány
 1. a kulturális tevékenységek finanszírozása, illetve támogatása, továbbá a kulturális tevékenységet ellátó intézmények 

fejlesztése, fenntartása és működtetésének támogatása érdekében egyetért azzal, hogy e  tevékenységek 
koordinálása a  Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 
kultúrstratégiai feladata legyen;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon 
az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében a  Társaságnak a  kulturális intézmények fejlesztése, fenntartása 
és működtetése támogatásával összefüggő többletfeladatai ellátásához a  2021. évben 6 927 450 000 forint 
többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása jogcímcsoport 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
határidő: 3 463 725 000 forint tekintetében 2021. március 15., a  fennmaradó 3 463 725 000 forint 

tekintetében 2021. július 15.
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a  Társaság 

2. pont szerinti többletfeladatai ellátásához
a) a 2022. évben 5 539 660 000 forint,
b) a 2023. évben 3 922 500 000 forint,
c) a 2024. évben 3 552 540 000 forint,
d) a 2025. évben 3 532 540 000 forint
rendelkezésre állásáról az adott évi központ költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 pénzügyminiszter
határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

 4. egyetért azzal, hogy a 2. és 3. pontban meghatározott összeg terhére nyújtott támogatások tekintetében a kezelő 
szerv a Társaság legyen;
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 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében – az  emberi erőforrások 
miniszterének bevonásával – gondoskodjon a Társaság
a) szakmai feladatai ellátásának támogatásához 6 375 000 000 forint,
b) működéséhez 1 770 000 000 forint
többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
határidő: az a)  alpont szerinti célra 3 187 500 000 forint tekintetében 2021. március 15., a  fennmaradó  

3 187 500 000 forint tekintetében 2021. július 15.
 a b)  alpont szerinti célra 885 000 000 forint tekintetében 2021. március 15., a  fennmaradó  

885 000 000 forint tekintetében 2021. július 15.
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a  Társaság 

5. pont szerinti többletfeladatai ellátásához
a) a 2022. évben 7 186 000 000 forint,
b) a 2023. évben 8 669 000 000 forint,
c) a 2024. évben 8 019 000 000 forint,
d) a 2025. évben 7 749 000 000 forint
rendelkezésre állásáról az adott évi központ költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 pénzügyminiszter
határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Társaság részére az  5.  pontban meghatározott 
támogatás biztosítása érdekében a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 
támogatói okirat kibocsátásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 8. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak megvalósítása 
érdekében – az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával – vizsgálja meg az  1.  melléklet szerinti állami 
tulajdonban lévő ingatlanoknak a Társaság részére történő tulajdonba adásának lehetőségét;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
határidő: 2021. március 31.

 9. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával, a  Petőfi Irodalmi Múzeum útján dolgozza ki az  egyes ingatlanok lehetséges hasznosításáról szóló 
részletes szakmai koncepciót, különös tekintettel a  fenntartás és üzemeltetés feladataira, költségeire, és készítsen 
arról előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: 2021. április 30.

 10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
a Társaság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelöléséről a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1108/2021. (III. 10.) korm. határozathoz

Sorszám Ingatlan megnevezése Település Helyrajzi szám

1. Zichy-kastély 1033 Budapest III. ker., Fő tér 1. 18019

2. Hajógyári-sziget Budapest III. ker. 18386/3
18386/4
18386/5
18386/6
18386/9
23798/4
23798/5
23796/18

3. Szegedi Irodalmi Rezidensház 6726 Szeged, Fő fasor 81-2. 1302/2

4. Magyar Írók Háza 1062 Budapest, Bajza utca 18. 29610/0/A/2
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A Kormány 1109/2021. (III. 10.) Korm. határozata
Magyarország Római Nagykövetségén mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-álláshely 
létesítéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  Egyesült Nemzetek Szervezetének három római székhelyű szakosított szervezetével, 

az  Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezettel (FAO), a  Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alappal (IFAD), 
valamint a Világélelmezési Programmal (WFP) való együttműködés fokozása, továbbá a Magyarország és az Olasz 
Köztársaság külpolitikai és külgazdasági kapcsolatainak elmélyítésével összefüggésben felmerült mezőgazdasági és 
környezetügyi szakdiplomáciai feladatok ellátása érdekében Magyarország Római Nagykövetségére további egy fő 
mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata kerüljön kihelyezésre;

 2. hozzájárul, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter – az  agrárminiszter bevonásával – a  külképviseletekről és 
a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 36.  § (2)  bekezdése és a  kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 56. § (4) bekezdése alapján Magyarország Római Nagykövetségén 2021. május 1. napjától 
egy fő mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-álláshelyet létesítsen;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
agrárminiszter

határidő: 2021. március 31.
 3. a  szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a  szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy 
határoz, hogy Magyarország Sanghaji Főkonzulátusán a  mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-álláshely 
2021. április 30-ával megszűnik;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
agrárminiszter

határidő: 2021. április 30.
 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  2.  pont alapján létrehozandó álláshely költségeinek fedezetét 

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címen, a  Magyarország Sanghaji 
Főkonzulátusán megszüntetésre kerülő mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-álláshely költségeinek 
fedezetére rendelkezésre álló összeg terhére biztosítsa;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
határidő: azonnal

 5. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  2.  pontban meghatározott célkitűzés megvalósítása érdekében, az  álláshely létesítése egyszeri költségeinek 
fedezetére 832  460  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 
1. Agrárminisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 
2. Külképviseletek igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

határidő: 2021. március 31.
 6. úgy határoz, hogy a  2.  pontban meghatározott szakdiplomata-álláshely létesítésével kapcsolatos beszerzésekre 

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat 1. pontját nem kell alkalmazni.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1109/2021. (III. 10.) korm. határozathoz

XII. Agrárminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

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

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

hatása
XII. Agrárminisztérium

004240 1 Agrárminisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások -832 460

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004118 2 Külképviseletek igazgatása 

K6 Beruházások 832 460

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

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

hatása

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

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

hatása
XII. Agrárminisztérium

004240 1 Agrárminisztérium igazgatása -832 460
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

004118 2 Külképviseletek igazgatása 832 460

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos

Magyar Államkincstár teljesítésarányos   
egyéb: 2021. március 31. 832 460 832 460  

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány



1702	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	39.	szám	

A Kormány 1110/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges 
többletforrás biztosításáról, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány a  2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezése 
érdekében
a) egyetért az új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításához szükséges további 

5 407 723 500 forint többletforrás biztosításával;
b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  a)  alpontban foglaltak megvalósítása érdekében – a  nemzeti vagyon 

kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon 5 407 723 500 forint rendelkezésre 
állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcím, 17. Új budapesti multifunkcionális sport és 
rendezvénycsarnok előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy az  új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok tekintetében  
2021. november 15. és 2022. február 1. közötti időszakra szükséges az  üzemeltető kijelölése, ennek 
érdekében felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter bevonásával – vizsgálja meg az  üzemeltetésre vonatkozó kérdéskört, és mutassa be 
a Kormány részére az üzemeltetéssel járó indokolt költségeket;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: 2021. július 31.

d) egyetért a szegedi kézilabdacsarnok megvalósításához szükséges további 4 672 613 217 forint többletforrás 
biztosításával;

e) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  d)  alpontban foglaltak megvalósítása érdekében – a  nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon 4 672 613 217 forint rendelkezésre 
állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt 
Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcím, 10. Szegedi 
kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő:  azonnal

f ) egyetért a  tatabányai multifunkciós csarnok megvalósításához szükséges további 1 861 820 000 forint 
többletforrás biztosításával;

g) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  f )  alpontban foglaltak megvalósítása érdekében – a  nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon 1 861 820 000 forint rendelkezésre 
állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt 
Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcím, 9. Tatabánya 
multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: azonnal

h) egyetért a  tatabányai multifunkciós csarnok beruházással összefüggésben a  megközelítést biztosító  
8156. számú Tatabánya–Vértessomló összekötőút érintett szakaszainak felújításával és a  meglévő 
csomópontok átépítésének, rekonstrukciójának bővített műszaki tartalommal történő megvalósításával;

i) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  h)  alpontban foglaltak megvalósítása érdekében – a  nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon legfeljebb 3 195 000 000 forint rendelkezésre 
állásáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára.
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Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
határidő:  a felmerülés ütemében

 2. A 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar–szlovák társrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról 
szóló 1589/2019. (X. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pont b) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[A kormány
a 2022. évi Férfi kézilabda európa-bajnokság magyar–szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati 
intézkedésekről szóló 1260/2019. (V. 7.) korm. határozatban foglaltakkal összhangban felhívja a  pénzügyminisztert,  
hogy – a miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a 2022. évi Férfi kézilabda európa-bajnokság 
(a továbbiakban: európa-bajnokság) megrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról, az alábbiak szerint:]
„b) a  2021. évben legfeljebb 2 860 085 000 forint összegben a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 6. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt 
hazai rendezésű sportesemények támogatása jogcímcsoport javára;”

 3. A Korm. határozat 1.  pontjában az „a b)  alpont tekintetében a  2021. évi központi költségvetés tervezése során” 
szövegrész helyébe az „a b) alpont tekintetében 1 860 085 000 forint összegben a 2021. évi központi költségvetés 
tervezése során, további 1 000 000 000 forint összegben a  2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, 
a felmerülés ütemében” szöveg lép.

 4. A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további 
kormányzati intézkedésekről szóló 1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában a „101 544 852 000” szövegrész 
helyébe a „106 952 575 500” szöveg lép.

 5. A tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról szóló 1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat 
3. pontjában a „27 702 773 698” szövegrész helyébe a „29 564 593 698” szöveg lép.

 6. A Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról szóló 1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat 2.  pontjában 
a „35 812 958 063” szövegrész helyébe a „40 485 571 280” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1111/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-
fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről 
szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat] 1. pont 1.3. alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormány)
„1.3. egyetért a  gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátáshoz kapcsolódó, a  villamos energia átviteli 
és elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztés keretében a  villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-
fejlesztéssel összefüggő feladatok 2025. december 31-ig történő elvégzésével, valamint a  megvalósításukhoz 
szükséges 30 284 400 000 forint költségvetési forrás biztosításával;”

 2. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.4. alpontja a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(A kormány
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – az  1.3.  alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon 
a 2020. évben)
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„c) a  villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges  
4 951 400 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  
2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv. 2021.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára,

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

határidő: a felmerülés ütemében
d) a  gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő igazgatási 
feladatok elvégzéséhez szükséges 333 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 2021. 1.  melléklet 
XLVII.  Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló 
innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 
3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

határidő: a felmerülés ütemében”
 3. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.5. és 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kormány)
„1.5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – 
az  1.3.  alpont szerinti villamos energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladat megvalósítása érdekében  
– a már biztosított 12 500 000 000 forinton felül – gondoskodjon 2 500 000 000 forint többletforrás rendelkezésre 
állásáról a Kvtv. 2021. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az NVTNM 
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások alcím, 3. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

határidő: a felmerülés ütemében
1.6. egyetért a  gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés 
keretében a  gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok 2021. december 
31-ig történő elvégzésével, valamint a  megvalósításukhoz szükséges 415 000 000 forint költségvetési forrás 
biztosításával;”

 4. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormány)
„1.8. egyetért azzal, hogy az  1.4.  alpont a) és c)  pontja szerinti villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-
fejlesztési, az  1.4.  alpont d)  pontja szerinti az  infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő igazgatási, valamint 
az  1.6.  alpontja szerinti gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok megvalósítása 
érdekében az  innovációért és technológiáért felelős miniszter Pest Megye Önkormányzata mint kedvezményezett 
javára támogatói okiratot bocsásson ki;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal”

 5. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.7. alpontjában az „1.5. alpont” szövegrész helyébe az „1.6. alpont” 
szöveg lép.

 6. Hatályát veszti az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.4. alpont nyitó szövegrészében az „a 2020. évben” 
szöveg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1112/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóinak kollégiumi lakhatását biztosító beruházás támogatásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem széttagoltságának megszüntetése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1213/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 4. és 5.  pontjában szereplő, a  Budapest 
VIII. kerület belterület 36576/2 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatt 
található ingatlan oktatási célú felújítása helyett a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem kollégiumának kialakítása 
érdekében történő ingatlanvásárlás és a megvásárolt ingatlan felújítása valósuljon meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1113/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  2021. évi nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósítása érdekében 25 063 609 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.  törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
3.  Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1113/2021. (III. 10.) korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 23 589 450
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 474 159

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
258767 3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása

K1 Személyi juttatások -23 589 450
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 474 159

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 25 063 609
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

258767 3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása -25 063 609

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Magyar Államkincstár időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 25 063 609 25 063 609

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

B E V É T E L
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1114/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló  
1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: H.) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A  Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 32., 48. és 49. sora, valamint 
az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 45. és 62. sora szerinti nemzetközi gyakorlat Magyarország területén  
– a vagyonkezelővel vagy a tulajdonossal való előzetes megállapodás függvényében – a Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül is végrehajtható.”

 2.  A H. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 3.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1114/2021. (III. 10.) korm. határozathoz

 1.  A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A b c d e

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

létszám (fő)

legfeljebb]

27

Sampling and Idenfication 
of Biological, Chemical, and 

Radiological Agents (SIBCRA) 
gyakorlat

MHP HSZ SZF Olaszország II–IV. negyedév 20

 2.  A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A b c d e

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

létszám (fő)

legfeljebb]

32
BLACK SWAN különleges 

műveleti gyakorlat
MHP HSZ KM

Magyarország, 
Szlovákia, Horvátország, 

Románia
II. negyedév 300

 3.  A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 45. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A b c d e

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

létszám (fő)

legfeljebb]

45
TORREJON ADVANTAGE 2021 

légierő gyakorlat
MHP HSZ LE Spanyolország I–IV. negyedév 60
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 4.  A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 49. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A b c d e

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

létszám (fő)

legfeljebb]

49

EDA Helikopteres kiképzések 
(Helicopter Tactical Instructor 

Course, Helicopter Exercise 
Program, Multinational 

Helicopter Training Centre)

MHP HSZ LE,
MHP KIKCSF

Magyarország és
NATO és EU Tagállamok

I–IV. negyedév 200

 5.  A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 62. sorral egészül ki:

[A b c d e

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

létszám (fő)

legfeljebb]

62
JOINT ENDEAVOUR 

többnemzeti gyakorlat

MHP HSZ 
(KM) / MHP 

HDMCSF
Ukrajna III–IV. negyedév 5

 6.  A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 50. és 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A b c d e

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

létszám (fő)

legfeljebb]

50
CLEARANCE DIVER 

búvár gyakorlat
MHP HSZ SZF

NATO és EU tagállamok 
és Magyarország 

I–IV. negyedév 30 

51
Holland térítéses harcászati 

gyakorlat I.
MHP HSZ SZF Magyarország II. negyedév 650

 7.  A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 54. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A b c d e

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

létszám (fő)

legfeljebb]

54
COMBINED RESOLVE XVI 

nemzetközi gyakorlat

MHP KIKCSF / 
MH HSZ LE / 

MH TTP
Németország I–IV. negyedév 100

 8.  A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 88. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A b c d e

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

létszám (fő)

legfeljebb]

88
Holland térítéses harcászati 

gyakorlat II.
MH TP Magyarország III. negyedév 1500
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 9.  A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 89–93. sorral egészül ki:

[A b c d e

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

létszám (fő)

legfeljebb]

89

Disaster Relief 
Military Mobility 

Exercise (többnemzeti 
katasztrófavédelmi gyakorlat)

MHP HSZ 
SZF / MHP 

EÜCSF / MHP 
HDMCSF / 

MHP LGCSF

Szlovénia III–IV. negyedév 60

90

AGILE SPIRIT többnemzeti 
számítógéppel támogatott 

parancsnoki és törzsvezetési 
gyakorlat

MHP KIKCSF Georgia III–IV. negyedév 5

91
Complex Aviation Exercise II 

térítéses olasz gyakorlat
MHP HSZ LE 
MHP KIKCSF

Magyarország III–IV. negyedév 150

92

EURASIAN PEACE 
többnemzeti számítógéppel 
támogatott parancsnoki és 

törzsvezetési gyakorlat

MHP HSZ SZF Törökország IV. negyedév 5

93
EDA MilCERT kibervédelmi 

gyakorlat
KNBSZ Franciaország I–IV. negyedév 10

A Kormány 1115/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség intézményfejlesztésének és beruházásainak támogatásához 
szükséges forrás biztosításáról és az egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról szóló 
1712/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
1.1. egyetért a  Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség intézményfejlesztésének és beruházásainak 

támogatásához szükséges forrás biztosításával;
1.2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 

az  1.1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében a  2021.  évben szükséges 544  897  663  forint forrás 
egyszeri jelleggel történő biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC.  törvény 1.  melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára 
544 625 350 forint, valamint az 5. Működtetési célú kifizetések cím javára 272 313 forint összegben;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök általános helyettese
határidő: azonnal

1.3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság 
útján – gondoskodjon az 1.1. pont szerinti feladat megvalósításáról.
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
határidő: az 1.2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 2. Az  egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról szóló 1712/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1.  melléklet 
7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

7. Tápiószentmárton
Római Katolikus 

Plébánia 
Tápiószentmárton

a tápiószentmártoni 
Római Katolikus Plébánia 
ingatlan beruházásainak 

támogatása

50 000 000

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1116/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának 
növeléséről

A Kormány
 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] 4. § (1) bekezdés 
f )  pontjában, valamint az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 21.  § 
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00049 azonosító számú, 
„Új bölcsőde kialakítása Biri településen” című projekt (a továbbiakban: projekt) vonatkozásában
a) jóváhagyja a  projekt 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 

költségnövekménynek nem minősülő kiadása többlettámogatásként történő finanszírozását, 
az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában foglaltak szerint,

b) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon 15 473 535 forint többletköltség 
finanszírozásáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 
jogcímcsoport terhére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
határidő: azonnal

 2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a  TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00059 azonosító számú, „Ópályi Jókai Mór Általános Iskola épület energetikai 
korszerűsítése” című projekt, valamint a  TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 azonosító számú, „Vármegyeháza 
épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt (a továbbiakban együtt: projektek) 
vonatkozásában
a) egyetért a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja alapján a projektek 1. mellékletben 

foglalt táblázat G oszlopa szerinti támogatásnövelésével,
b) egyetért a  projektek 1.  mellékletben foglalt táblázat E  oszlopa szerinti, európai uniós forrás terhére el nem 

számolható költségének a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Kohéziós politikai operatív programok 2014–2020 alcím, 3. Terület- és Településfejlesztési 
OP (TOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával történő finanszírozásával, 
az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján,

c) hozzájárul az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján, hogy 
a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3–5. §-a ne kerüljön 
alkalmazásra,

d) egyetért a projektek támogatási szerződéseinek 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2021.	évi	39.	szám

 
1711

1. melléklet az 1116/2021. (III. 10.) korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1. Projekt azonosító száma
Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Európai uniós forrás 

terhére nem elszámolható 

többlettámogatás 

legfeljebb – XIX. Uniós 

fejlesztések fejezet 

3. Központi kezelésű 

előirányzatok cím,  

1. Kohéziós politikai 

operatív programok 

2014–2020 alcím, 3. Terület- 

és Településfejlesztési 

OP (TOP) jogcímcsoport 

TOP előirányzat hazai 

társfinanszírozása terhére 

(forint)

Európai uniós 

forrás terhére 

nem elszámolható 

többlettámogatás 

legfeljebb – XIX. Uniós 

fejlesztések fejezet, 

2. Fejezeti kezelésű 

előirányzatok cím, 

7. Szakmai fejezeti 

kezelésű előirányzatok 

alcím, 2. Európai 

uniós programokhoz 

kapcsolódó tartalék 

jogcímcsoport terhére 

(forint)

A Terület- és 

Településfejlesztési 

Operatív 

Program terhére 

finanszírozott 

többlettámogatás 

legfeljebb 

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb (forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.4.1-15-SB1- 

2016-00049

Új bölcsőde 
kialakítása Biri 

településen

Közös Kincs 
Oktatási 

Szolgáltató 
Közhasznú 

Nonprofit Kft.

114 171 103 0 15 473 535 0 129 644 638

A Közös Kincs Oktatási 
Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. közoktatási 
megállapodás formájában 
vette át Biri Község óvodai 
és általános iskolai kötelező 
feladatellátását 2009-ben, 
amelynek keretében 
elindították az egységes 
bölcsődei-óvodai ellátást. 
Az üzemeltetés módosult 
jogszabályi feltételeire, 
valamint a megnövekedett 
szülői igényekre való 
tekintettel szükségessé vált 
egy elkülönítetten működő 
bölcsőde létrehozása. 
A bölcsőde kialakítása 
mellett eszközbeszerzés is 
megvalósul.
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3.
TOP-3.2.1-15-SB1- 

2016-00059

Ópályi Jókai 
Mór Általános 
Iskola épület 
energetikai 

korszerűsítése

Ópályi Község 
Önkormányzata

199 914 366 42 762 307 0 1 336 675 244 013 348

A projekt célja a Jókai 
Mór Általános Iskola 
épületének energetikai 
fejlesztésével jelentősen 
javítani a fenntarthatóságát, 
csökkenteni  
az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, ezzel is 
hozzájárulva a megyei 
stratégia cél eléréséhez, 
valamint a globális 
erőfeszítésekhez.

4.
TOP-3.2.1-16-SO2- 

2017-00001

Vármegyeháza 
épületegyüttes 

épületeinek 
energetikai 

korszerűsítése

Somogy 
Megyei 

Önkormányzat
765 421 000 264 314 797 0 229 600 000 1 259 335 797

A projekt keretében 
a Somogy Megyei 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő Megyeháza, valamint 
a volt Levéltár energetikai 
felújítása történik meg.
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A Kormány 1117/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00059 azonosító számú („Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar 
Hajózási Technikum energetikai korszerűsítése” című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 azonosító 
számú („Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) projektek 
megvalósításához szükséges források biztosításáról

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért
aa) a KEHOP-5.2.2-16-2016-00059 azonosító számú „Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar 

Hajózási Technikum energetikai korszerűsítése” című,
ab) a  KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 azonosító számú „Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

épületeinek energetikai fejlesztése” című
 projektek (a  továbbiakban együtt: projektek) összköltségének növelésével és forrásszerkezetének 

módosításával, az 1. melléklet szerint;
b) egyetért azzal, hogy a projekteknek az 1. mellékletben foglalt táblázat H:3 és H:4 mezőjében meghatározott, 

az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költségei – az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó 
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII.  30.) Korm. rendelet 6.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program előirányzat hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljenek finanszírozásra;

c) egyetért a  projektek támogatási szerződésének az  1.  melléklet szerinti módosításával, és felhívja 
az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projektek támogatási 
szerződésének módosításáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
határidő: azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1117/2021. (III. 10.) korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Módosítás előtti forrásszerkezet

Projekt módosítás 

előtti összköltsége 

összesen

(bruttó forint)

Változás Módosítást követő forrásszerkezet

Projekt módosítást 

követő összköltsége

(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása
2.

KEHOP

(bruttó forint)

Az Európai 

Unió felé nem 

elszámolható 

költség

(bruttó forint)

KEHOP

(bruttó 

forint)

Az EU felé nem elszámolható 

egyéb költségek  

[az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 6. § 

(1) bekezdés b) pontja 

alapján a KEHOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg] 

(bruttó forint)

Projekt összköltsége

(bruttó forint)

KEHOP

(bruttó forint)

Az EU felé nem 

elszámolható egyéb 

költségek 

[az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 6. § 

(1) bekezdés b) pontja 

alapján a KEHOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg]  

(bruttó forint)

3.
KEHOP-5.2.2-

16-2016-00059

Budapest Gépészeti 

Szakképzési 

Centrum Magyar 

Hajózási Technikum 

energetikai 

korszerűsítése

BMSK Sport Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

(konzorciumvezető)

Budapesti Gépészeti 

Szakképzési Centrum

240 000 000 – 240 000 000 – +139 164 701 +139 164 701 240 000 000 139 164 701 379 164 701

A projekt a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 

Magyar Hajózási Technikum 1131 Budapest, Jász u. 155. 

hrsz. 26552/25 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési 

kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), 

de a határolószerkezetek és az elavult, helyenként rosszul 

záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai 

és épület-szerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) 

jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai 

beruházás a külső határolófal utólagos hőszigetelését, fűtési 

és konyhai szellőzési rendszerek korszerűsítését tartalmazza 

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 

7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (IV. 24.) 

TNM rendelet] követelményszintjének való megfeleléssel, 

törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb 

megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási 

munkáknak az épület(ek) külső határolószerkezeteit kell érinteniük. 

Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, 

a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése 

kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található 

csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai 

követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. 

Szükséges kialakítani az épület esetében a fűtési hálózat 

korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását. Konyha esetében 

kialakítandó hővisszanyerős szellőzőrendszer.
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4.
KEHOP-5.2.2-

16-2016-00081

Bács-Kiskun 

Megyei Rendőr-

főkapitányság 

épületeinek 

energetikai 

fejlesztése

BMSK Sport Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

(konzorciumvezető)

Bács-Kiskun Megyei 

Rendőr-főkapitányság

400 000 000 – 400 000 000 – +115 486 568 +115 486 568 400 000 000 115 486 568 515 486 568

A projekt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, 

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 10. hrsz. 1167/2 és  

a 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 24. hrsz. 1582 és 1583 

épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő 

technológiai színvonalon épült(ek), de határolószerkezetek 

és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem 

felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épület-szerkezettani 

követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel 

működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határolófal 

utólagos hőszigetelését, fűtési és konyhai szellőzési rendszerek 

korszerűsítését tartalmazza a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 

követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve 

az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb 

megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási 

munkáknak az épület(ek) külső határolószerkezeteit kell érinteniük. 

Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, 

a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése 

kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található 

csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai 

követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. 

Szükséges kialakítani az épület esetében a fűtési hálózat 

korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását.
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A Kormány 1118/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
a Mecsek–Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című 
projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány – a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva – egyetért
a) a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 

a  Mecsek–Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt 
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,

b) a projekt többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: 
KEHOP) 3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére, valamint

c) az 1.  mellékletben foglalt táblázat P:4 és Q:4 mezőjében meghatározott összegeknek a  Magyarország 
központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet KEHOP előirányzat 
hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával történő finanszírozásával,

d) a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
határidő: 2021. április 30.

 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:351d mezőjében az „1,10” szövegrész helyébe az „1,24” szöveg,
b) E:351d mezőjében a „0,12” szövegrész helyébe a „0,14” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1118/2021. (III. 10.) korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt 

összköltsége

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó 

forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó  

forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás 

összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó  

forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege

(Ft)

Projekt le nem 

vonható, az EU 

felé el nem 

számolható ÁFA 

összege

(Ft)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

összege (Ft)

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás 

összege (Ft)

Projekt le nem 

vonható, az EU 

felé el nem 

számolható ÁFA 

összege (Ft)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

összege 

(Ft)

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési forrás 

összege

(Ft)

Projekt le nem 

vonható, az EU 

felé el nem 

számolható ÁFA 

összege

(Ft)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

összege

(Ft)

4.

KEHOP-

3.2.1-15-

2017-00029

Komplex 

hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése 

a Mecsek–Dráva 

Regionális 

Szilárdhulladék Kezelő 

Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati 

Társulás területén, 

különös tekintettel 

az elkülönített 

hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő 

rendszerre

Mecsek–Dráva Regionális 

Szilárdhulladék Kezelő 

Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás 

és Pécs Megyei Jogú Város 

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

90,16 1 099 999 995 120 000 005 49 778 928 0 – +138 437 122 +15 102 232 –20 467 027 – 90,16 1 238 437 117 135 102 237 29 311 901 0 1 402 851 255 

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen 

élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

történő ellátásának biztosítása az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek 

megfelelően. A projekt keretében a Mecsek–Dráva 

Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási 

rendszerének komplex továbbfejlesztése történik meg. 

A fejlesztés célja – az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Terv céljaival megegyezően – az anyagában 

történő hasznosítás arányának növelése érdekében 

az elkülönített gyűjtés kiemelt fejlesztése, különös 

tekintettel a zöldhulladékok, valamint az elektronikai, 

a papír-, a műanyag- és az üveghulladékok területén. 

Kiemelt cél továbbá az előkezelési és haszonanyag-

előállítási tevékenység alrendszereinek fejlesztése 

az ártalmatlanítás jelentős csökkentése érdekében.
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A Kormány 1119/2021. (III. 10.) Korm. határozata
a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1347/2016.  (VII.  6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat] 2.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

 2. Az 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:2 mezőjében a „20,594” szövegrész helyébe a „19,879” szöveg,
b) C:3 mezőjében az „5,197” szövegrész helyébe az „5,920” szöveg,
c) C:5 mezőjében a „9,996” szövegrész helyébe a „9,841” szöveg
lép.

 3. Az 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:2 mezőjében az „1,108” szövegrész helyébe az „1,056” szöveg,
b) D:3 mezőjében a „19,487” szövegrész helyébe a „18,824” szöveg,
c) D:4 mezőjében az „5,197” szövegrész helyébe az „5,120” szöveg,
d) D:6 mezőjében a „9,996” szövegrész helyébe a „9,841” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1119/2021. (III. 10.) korm. határozathoz

Az 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

[A b c d e F

1. Felhívás azonosító jele projekt megnevezése támogatást igénylő neve
projekt támogatása legfeljebb 

(mrd Ft)

projekt benyújtásának várható 

ideje
szakmai elvárások]

4a. RSZTOP-2.1.2-21
Alapvető fogyasztási cikkek 

biztosítása szegény gyermekes 
családok számára II.

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

Egyesület
0,800 2021. I. negyedév

Alapvető fogyasztási cikkek, taneszközök és 
óvodai felszereléseket tartalmazó csomagok 
eljuttatása a program szerint beazonosított 
leginkább rászoruló személyek részére.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

A Kormány 1120/2021. (III. 10.) Korm. határozata
egészségügyi eszközök Bosznia-Hercegovina és Montenegró számára történő biztosításáról

A Kormány
 1. a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a  veszélyhelyzet ideje alatt az  állam tulajdonában 

álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének 
megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi 
intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.  §-a alapján 
az  állam tulajdonában álló, az  1.  melléklet szerinti PCR-tesztek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt 
Bosznia-Hercegovina Civil Ügyekért Felelős Minisztériuma, valamint Montenegró Egészségügyi Minisztériuma 
(a továbbiakban: kijelölt átvevő) számára, a helyi lakosság megsegítése érdekében;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel 
a kapcsolatot a kijelölt átvevővel, és működjön közre az átadás-átvétel megvalósítása kapcsán a belügyminiszterrel, 
a 3. pont szerint;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter

határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy – az  Országos Kórházi Főigazgatóságon keresztül – tegye meg a  szükséges 

intézkedéseket az 1. pont szerinti állami vagyonelemek átadása érdekében.
Felelős: belügyminiszter
határidő: a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1120/2021. (III. 10.) korm. határozathoz

PCR-tesztek Bosznia-Hercegovina számára

Db Megnevezés

40 032 Maccura típusú PCR-teszt

PCR-tesztek Montenegró számára

Db Megnevezés

10 080 Maccura típusú PCR-teszt


	A Kormány 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról

	A Kormány 114/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendele

	A Kormány 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

	A Kormány 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggően a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot érintő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

	A Kormány 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

	A Kormány 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

	A Kormány 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 120/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtási rendjéről

	A Kormány 122/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 123/2021. (III. 10.) Korm. rendelete
	a Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szó

	Az agrárminiszter 7/2021. (III. 10.) AM rendelete
	az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

	Az agrárminiszter 8/2021. (III. 10.) AM rendelete
	a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról

	A belügyminiszter 7/2021. (III. 10.) BM rendelete
	a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 13/2021. (III. 10.) ITM rendelete
	az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 106/2021. (III. 10.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 107/2021. (III. 10.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1105/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	egészségügyi eszközök nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében történő biztosításáról

	A Kormány 1106/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	egészségügyi eszközök értékesítéséről

	A Kormány 1107/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről

	A Kormány 1108/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	egyes kultúrstratégiai kérdésekről

	A Kormány 1109/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	Magyarország Római Nagykövetségén mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-álláshely létesítéséről

	A Kormány 1110/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1111/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1112/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóinak kollégiumi lakhatását biztosító beruházás támogatásáról

	A Kormány 1113/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1114/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 
1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1115/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség intézményfejlesztésének és beruházásainak támogatásához szükséges forrás biztosításáról és az egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról szóló 1712/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1116/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

	A Kormány 1117/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a KEHOP-5.2.2-16-2016-00059 azonosító számú („Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Technikum energetikai korszerűsítése” című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 azonosító számú („Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energeti

	A Kormány 1118/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek–Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűj

	A Kormány 1119/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1120/2021. (III. 10.) Korm. határozata
	egészségügyi eszközök Bosznia-Hercegovina és Montenegró számára történő biztosításáról
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