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III. Kormányrendeletek

A Kormány 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 35/A.  § 
(1) bekezdésében,
a 9. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont b) alpontjában,
a 10.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 175.  § 
(2) bekezdés b) pontjában és 175. § (3) bekezdés d) pontjában,
a 11.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 175.  § 
(1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.1.) 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer: az  iratkezelés e  rendeletben meghatározott egyes fázisainak 
elvégzésére irányuló szolgáltatások, informatikai, technológiai és személyi feltételek összessége, amelyben 
a Kormány által arra kijelölt működtető szerv és szolgáltató biztosítja:
a) a  postai úton érkező, papíralapú küldemények átvételét, felbontását, érkeztető azonosítóval történő ellátását, 
a küldemények hiteles elektronikus irattá történő átalakítását, érkeztető nyilvántartásba való bevezetését, a címzett 
részére elektronikus úton történő megküldését,
b) elektronikus irat hiteles papíralapú irattá történő alakítására irányuló szolgáltatást;”

2. §  Az R.1. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közfeladatot ellátó szerv – az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerében 
történő érkeztetés kivételével – az  érkeztetést és felbontást saját maga láthatja el, vagy ahhoz a  SZEÜSZR-ben 
meghatározott SZEÜSZ szolgáltató szolgáltatását veheti igénybe.”

3. §  Az R.1. 34. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  1.  mellékletben felsorolt szervek gondoskodnak a  hozzájuk közvetlenül benyújtott papíralapú irat 
elektronikus irattá alakításáról.”

4. §  Az R.1. a 38. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer
38/A. § Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer
a) érkeztető rendszere (a  továbbiakban: érkeztető rendszer) biztosítja az  1.  mellékletben felsorolt szervek  címére 
érkezett postai papíralapú küldemények tekintetében a 2. § 5a. pont a) alpontja szerinti feladatok ellátását,
b) a  kijelölt szolgáltató útján biztosítja az  1.  mellékletben felsorolt szervek expediálásra előkészített, papíralapú 
kézbesítést igénylő elektronikus iratainak hiteles papíralapú irattá történő alakítását
a 2. mellékletben felsorolt küldemények kivételével.
38/B.  § (1) Az  érkeztető rendszerben a  postai szolgáltatótól a  papíralapú küldeményt az  érkeztető rendszer 
működtetője iratkezelési szabályzatában arra feljogosított személy veszi át.
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(2) Ha az  érkeztető rendszerhez olyan küldemény érkezik, amelynek nem az  1.  mellékletben felsorolt szerv 
a  címzettje, az  érkeztető rendszer működtetője a  küldeményeket dokumentáltan, felbontás nélkül, kézbesítés 
céljából a postai szolgáltatónak haladéktalanul visszaadja.
(3) Az  érkeztető rendszer működtetője a  (2)  bekezdés szerint jár el abban az  esetben is, amennyiben 
a küldemény címzettje nem állapítható meg.
(4) Ha az  érkeztető rendszerhez a  2.  mellékletben felsorolt küldemény érkezik, azt az  érkeztető rendszer 
működtetője az  átvétel tényének és időpontjának megjelölésével, illetve amennyiben a  küldeményt felbontotta, 
a  felbontás tényének és időpontjának dokumentálásával a  címzetthez történő kézbesítés érdekében a  postai 
szolgáltatónak haladéktalanul visszaadja vagy az Állami Futárszolgálatnak haladéktalanul átadja.
38/C. § (1) Az érkeztető rendszer működtetője a küldeményt felbontás után – a 2. mellékletben felsorolt küldemény 
kivételével – érkeztetési azonosítóval látja el, gondoskodik a hiteles elektronikus irattá (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: elektronikus irat) alakításáról és az  elektronikus iratot bevezeti az  elektronikus érkeztetési 
nyilvántartásba.
(2) Az  érkeztető rendszer működtetője a  34.  § (2)  bekezdés a)–c) és e)  pontjában felsorolt adatokat tartalmazó 
érkeztetési nyilvántartást elektronikusan, címzett szerint vezeti.
(3) Az egy küldeményben érkező, de különböző ügyekhez tartozó iratokat külön kell érkeztetési azonosítóval ellátni 
és az érkeztetési nyilvántartásba bevezetni.
38/D. § (1) Az érkeztető rendszer működtetője az elektronikus iratot, annak képi ellenőrzését követően az érkeztetési 
nyilvántartás adataival együtt megküldi a címzett iratkezelési szoftverének.
(2) Az  érkeztető rendszer működtetője az  érkeztető rendszerben érkeztetett papíralapú iratot száznyolcvan napig 
tárolja. Az  érkeztető rendszer működtetője a  tárolás ideje alatt a  tárolt iratot a  címzett vagy a  feladó kérésére 
dokumentáltan megküldi.
(3) A  tárolt iratot a  tárolási idő leteltét követő kilencven napon belül az  érkeztető rendszer működtetője 
az 1. mellékletben felsorolt szervvel egyeztetett módon irattározás céljából átadja.
(4) A  küldemények visszakereshetőségét, sérülésmentes és jogosulatlan hozzáférést megakadályozó tárolását 
a feladónak vagy a címzettnek történő átadásig biztosítani kell.
38/E.  § (1) Az  érkeztető rendszer technológiai vagy informatikai rendszerében fellépő átmeneti üzemzavar 
elhárítását követően az üzemzavar ideje alatt átvett küldemények tekintetében az érkeztető rendszer működtetője 
az elektronikus irat címzetthez történő megküldéséhez szükséges, még el nem végzett feladatokat haladéktalanul 
elvégzi.
(2) A tartós, huszonnégy órát meghaladó üzemzavarról, valamint az üzemzavar megszűnéséről – a küldeményeknek 
közvetlenül a címzetthez való továbbítása, illetve az üzemzavar elhárítását követően az új küldemények érkeztető 
rendszerben történő ismételt fogadása érdekében – az  érkeztető rendszer működtetője a  Magyar Posta Zrt.-t 
haladéktalanul értesíti.
(3) Az érkeztető rendszer működtetője az  iratkezelési szabályzatában meghatározott módon az átmeneti és tartós 
üzemzavarról az 1. mellékletben felsorolt szerveket is értesíti.
(4) A  tartós üzemzavar ideje alatt átvett papíralapú küldeményeket az  érkeztető rendszer működtetője a  postai 
szolgáltató útján haladéktalanul megküldi a címzettnek.
(5) A címzett az iratkezelési szoftverét érintő, az elektronikus irat fogadását akadályozó üzemzavarról haladéktalanul 
értesíti az  érkeztető rendszer működtetőjét. Az  üzemzavar elhárításáról szóló értesítést követően az  érkeztető 
rendszer működtetője a már megküldött küldeményeket ismételten továbbítja.
38/F.  § (1) Az  érkeztető rendszeren keresztül megküldött elektronikus irat az  ügyintézési határidő számítása 
szempontjából a címzetthez történő megérkezéskor minősül beérkezettnek.
(2) Az  érkeztető rendszer üzemeltetője a  tértivevényes küldeményeket soron kívül dolgozza fel, a  visszaérkezett 
tértivevényekről készült elektronikus iratot soron kívül küldi meg a könyvelt postai küldemény feladójának.
(3) Az érkeztetési nyilvántartás az érkeztetési adatokat az adott évi érkeztetési állomány lezárását követően egy évig 
tárolhatja. Ezt követően az adatokat törölni kell.
38/G.  § (1) E  rendeletnek az  expediálásra vonatkozó rendelkezéseit a  (2)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) Az  1.  mellékletben felsorolt szerv az  55.  §-ban meghatározott iratkezelési feladatainak ellátását követően, 
a papíralapú kézbesítést igénylő elektronikus küldeményeket a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást 
végző kijelölt szolgáltatónak adja át az  elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása és  címzetthez történő 
kézbesítése érdekében.”
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5. §  Az R.1. az 57. §-át követően a következő 58. §-sal egészül ki:
„58.  § Az  1.  mellékletben felsorolt szervek, továbbá a  Központi Statisztikai Hivatal, a  Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala iratainak egymás részére történő megküldése – a  2.  mellékletben felsorolt küldemények kivételével – 
elektronikus úton, e rendeletnek az elektronikus iratkezelésre vonatkozó szabályai szerint közvetlenül történik.”

6. §  Az R.1. 68. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem kell alkalmazni az  (1)  bekezdés rendelkezését, ha a  változtatás az  egységes kormányzati ügyiratkezelő 
rendszerben végzett érkeztetést és expediálást érinti.”

7. §  Az R.1. VI. fejezete a következő 68/A. §-sal egészül ki:
„68/A.  § (1) A  Kormány az  érkeztető rendszer működtetésére Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEK KH) jelöli ki.
(2) A KEK KH az érkeztető rendszerhez érkezett küldemények tekintetében adatfeldolgozói feladatokat lát el.
(3) Az érkeztető rendszer tekintetében
a) a 3. § (3) bekezdésében meghatározott vezetőn a KEK KH elnökét kell érteni,
b) a  34.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatok elvégzésének módját a  KEK KH iratkezelési szabályzata 
határozza meg.”

8. §  Az R.1. az 1. és 2. melléklet szerinti 1. és 2. melléklettel egészül ki.

2. Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi  
erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási 
rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  KSzSzR működtetéséhez szükséges informatikai, műszaki üzemeltetési feltételeket – a  NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a  továbbiakban: NISZ) bevonásával – a  Hivatal biztosítja. A  NISZ 
tevékenységének szakmai felügyeletét e feladatok ellátása vonatkozásában a Hivatal látja el.”

3. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról 
szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.2.) a következő 87/B. §-sal egészül ki:
„87/B. § Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása 
esetén a szolgáltató a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) 
részére is biztosítja a másolatkészítés során a tartalmi ellenőrzés lehetőségét.”

 (2) Az R.2. 170. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (jelen alcím 
alkalmazásában a továbbiakban: KEK KH)” szövegrész helyébe a „KEK KH” szöveg lép.

4. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló  
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 
6. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben megvalósuló papír alapú irat hiteles elektronikus 
irattá történő átalakításra vonatkozóan a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(a továbbiakban: KEK KH) szerződést köt a Magyar Posta Zrt.-vel.
(4) Az  elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás feltételeiről a  KEK KH a  Magyar Posta 
Zrt.-vel szolgáltatási keret-megállapodást köt. Az  abban foglaltakra figyelemmel az  a  közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletében felsorolt 
szervek közszolgáltatási szerződést kötnek a Magyar Posta Zrt.-vel.”
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5. Záró rendelkezés

12. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek

  1. Miniszterelnökség
  2. Belügyminisztérium
  3. Emberi Erőforrások Minisztériuma
  4. Földművelésügyi Minisztérium
  5. Igazságügyi Minisztérium 
  6. Külgazdasági és Külügyminisztérium
  7. Nemzetgazdasági Minisztérium
  8. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
  9. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
11. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
12. Nemzeti Innovációs Hivatal
13. Nemzetstratégiai Kutatóintézet
14. Nemzeti Örökség Intézete
15. Magyar Nyelvstratégiai Intézet
16. Információs Hivatal
17. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
18. VERITAS Történetkutató Intézet
19. Fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási hivatalaik 
20. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
21. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
22. Nemzeti Védelmi Szolgálat
23. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
24. Rendőrség, Független Rendészeti Panasztestület
25. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
26. Alkotmányvédelmi Hivatal
27. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi, helyi szervei
28. Büntetés-végrehajtási Szervezet
29. Terrorelhárítási Központ
30. Nemzetközi Oktatási Központ
31. Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
32. Országos Vízügyi Főigazgatóság
33. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
34. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
35. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
36. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
37. Oktatási Hivatal
38. Országos Egészségbiztosítási Pénztár
39. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
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40. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
41. Földmérési és Távérzékelési Intézet
42. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
43. Nemzeti Környezetügyi Intézet
44. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
45. Nemzeti park igazgatóságok
46. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
47. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
48. Országos Meteorológiai Szolgálat
49. Igazságügyi Hivatal
50. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
51. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
52. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
53. Közlekedésbiztonsági Szervezet
54. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
55. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
56. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
57. Nemzeti Közlekedési Hatóság
58. Országos Atomenergia Hivatal
59. Magyar Kormánytisztviselői Kar”

2. melléklet a 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben nem érkeztethető és nem kézbesíthető 
küldemények

 I.  Általános kivételek:
a) minősített iratok;
b) a miniszterelnök, a miniszterelnök-helyettes, a miniszterelnöki kabinet küldeményei;
c) közbeszerzésekkel kapcsolatos küldemények;
d) „Saját kezű (sk.) felbontásra!”, „Kizárólag saját kezű felbontásra!” kezelési jelzéssel ellátott iratok;
e) nem kizárólag közigazgatási szervek egymás között kötendő szerződései;
f ) értéklevelek, készpénz-átutalási megbízás;
g) vagyonnyilatkozatok;
h) tárgyakat tartalmazó küldemények;
i) csomag küldemények;
j) könyvek, tananyagok;
k) tájékoztatók;
l) meghívók, üdvözlő lapok.

 II.  Speciális kivételek:
a) a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak, továbbá az  idegenrendészeti őrzött szálláson, közösségi 

szálláson elhelyezettek küldeményei;
b) a Magyar Közlöny Szerkesztőség küldeményei;
c) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyugdíjmegállapítási, 

nyugdíjfolyósítási és adategyeztetési eljárásaiban keletkezett küldemények;
d) diplomáciai és konzuli küldemények, valamint a  Magyarországon akkreditált diplomáciai testületek 

küldeményei;
e) különleges digitalizálási eljárást igénylő küldemények;
f ) eredeti okmányokat, közokiratokat tartalmazó küldemények (pl. lakcímkártya, útlevél, munkakönyv, hatósági 

bizonyítvány);
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g) kegyelmi ügyek;
h) nemzetközi elfogató parancs;
i) nemzetbiztonsági kérdőív, nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményeit tartalmazó dokumentumok;
j) az 1. mellékletben meghatározott szervek iratkezelési szabályzatában meghatározott egyes iratok;
k) az 1. mellékletben felsorolt szervek iratkezelési szabályzatában meghatározott azon küldemények, amelyek 

kezelésére a  szerv iratkezelési szabályzata speciális rendelkezéseket tartalmaz és digitalizálásukról a  szerv 
gondoskodik.”

A Kormány 324/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § 
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„a) az  országos sportági szakszövetségekre, az  országos sportági szövetségekre és a  fogyatékosok országos 
szövetségeire (a  továbbiakban együtt: szövetség), a  Magyar Olimpiai Bizottságra (a  továbbiakban: MOB), 
a  Magyar Paralimpiai Bizottságra (a  továbbiakban: MPB), a  nemzeti doppingellenes szervezetre (Hungarian 
National Anti-doping Organization, a  továbbiakban: HUNADO), az  igazolt, a  verseny- vagy rajtengedéllyel 
rendelkező sportolóra, az  eltiltás hatálya alatt álló versenyzőre, és az  eltiltás leteltét vagy visszavonulását 
követően a  versenyszerű sporttevékenység folytatását bejelentő sportolóra (a  továbbiakban együtt: versenyző), 
a sportszakemberekre, valamint a versenyszerű sportban részt vevő sportszervezetekre;”

2. §  Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. célzott vizsgálat: a versenyzők vizsgálatra történő kiválasztásának az a formája, amikor meghatározott időpontban 
meghatározott versenyző vagy versenyzők csoportja nem véletlenszerűen kerül vizsgálat céljából kiválasztásra;
2. dopping: az  e  rendeletben meghatározott tiltólista szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó – vagy 
annak elfedését, illetve gyorsabb kiürítését elősegítő – szer, készítmény vagy élettani vegyület, továbbá módszer;
3. doppingellenes tevékenység: az az ellenőrző, felvilágosító és nevelő tevékenység, amelynek célja, hogy a versenyző 
sportteljesítménye fokozása érdekében doppingot ne használjon vagy ne alkalmazzon;
4. doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek: a  sportszervezetek, a  szövetségek, a  MOB, az  MPB, 
a HUNADO, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium;
5. doppingellenőrzés: a vizsgálat-eloszlási tervezést, a mintavételt és -kezelést, a laboratóriumi elemzést, az előzetes 
felülvizsgálati eljárást, a doppingeljárást és a jogorvoslatot magába foglaló eljárás;
6. doppingolás: az e rendeletben meghatározott – egy vagy több – doppingvétség megvalósítása;
7. használat: tiltott szer fogyasztása, injekció útján történő beadása vagy bármely módon történő felhasználása, 
vagy tiltott módszer alkalmazása;
8. igazolt sportoló: az  a  sportoló, aki sportszervezettel, sportiskolával vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítvánnyal sporttevékenység végzése céljából tagsági vagy szerződéses viszonyban áll és a  sportorvoslás 
szabályairól és a  sportegészségügyi hálózatról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a  rendszeres edzések 
megkezdésének feltételeként előírt „alkalmas” minősítéssel rendelkezik;
9. manipuláció: a  doppingellenőrzés bármely szakaszának meg nem engedett cél érdekében vagy meg nem 
engedett módon végrehajtott módosítása, befolyásolása, a  doppingellenőrzés során természetes folyamat 
meggátolása céljával végzett meg nem engedett beavatkozás, valamint az eredmény megváltoztatása;
10. marker: olyan jelzőanyagok csoportja, amelyek tiltott szerek, módszerek használatára utalnak;
11. meghatározott szer: a büntetések alkalmazásában minden, tiltólistán szereplő tiltott szer, kivéve az anabolikus 
szerek és hormonok, a  tiltólistán az  ilyen szerek csoportjába tartozóként jelölt stimulánsok és hormonális 
növekedésgátlók, valamint a tiltólistán szereplő tiltott módszerek;
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12. minta: bármely doppingellenes ellenőrzési céllal gyűjtött biológiai anyag;
13. mintavétel: doppingellenőrzés során a  doppingellenes tevékenység céljából biológiai anyag gyűjtése, amely 
történhet doppingteszt, drogteszt, illetve alkoholteszt formájában;
14. nemzetközi doppingellenes szervezet: a  Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (a  továbbiakban: WADA), 
az Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő Csoportja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai 
Bizottság, a nemzetközi sportági szakszövetségek, a nemzeti doppingellenes szervezetek nemzetközi szövetségei és 
azon nemzetközi sportrendezvények szervezői, amelyek doppingellenőrzést végeznek a sportrendezvényen;
15. nemzetközi követelmény: a  WADA által elfogadott, a  doppingellenes tevékenység egyes részeiért felelős 
doppingellenes szervezetek egységes szabályok szerinti eljárását és az  eljárások harmonizációját biztosító 
nemzetközi előírások, valamint az  egyes nemzetközi sportági szövetségeknek a  WADA nemzetközi előírásait 
biztosító sportági különös szabályai az adott sportágban;
16. nyilvántartott vizsgálati csoport: a sportág nemzetközi szövetségének vonatkozó rendelkezéseivel és a  további 
nemzetközi követelményekkel összhangban a  szövetségek adatszolgáltatása alapján a  HUNADO által összeállított 
versenyzők csoportja, akik tekintetében a versenyrendszerben szervezett versenyen és versenyen kívüli időszakban 
végzett doppingellenőrzéseket alkalmazni kell a vizsgálat-eloszlási tervben foglaltak szerint;
17. pozitív vizsgálati eredmény: laboratóriumból vagy más akkreditált vizsgálati intézményből származó jelentés, 
amely a mintában tiltott szert vagy annak metabolitját, markerét (beleértve endogén anyagok emelkedett szintjét), 
vagy tiltott módszer használatát mutatja ki;
18. sportszervezet: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében, valamint (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározott szervezetek;
19. származék: bármely biológiai átalakulási folyamat során képződött anyag;
20. szennyeződést tartalmazó termék: olyan, tiltólistán szereplő tiltott szert tartalmazó termék, amelynek jelenléte 
a termék címkéjén vagy az interneten végzett információgyűjtéssel nem feltárható;
21. tiltólista: a  sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény 1.  melléklete módosításának kihirdetéséről szóló 
mindenkori kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegyzék és annak az UNESCO 
és a  WADA előírásaival összhangban kiegészített és alkalmazandó, a  HUNADO által aktualizált és a  honlapján 
közzétett változata;
22. versenyen kívüli időszak: versenyidőszakon kívüli időszak;
23. versenyidőszak: a  nemzetközi szövetség vagy más doppingellenes szervezet eltérő rendelkezése hiányában 
a versenyt 12 órával megelőzően kezdődő időszak, amelyben a versenyzőt beosztják a verseny végéig a részvételre, 
illetve a versennyel kapcsolatos mintavételi eljárásra;
24. vizsgálat: a  doppingellenőrzési folyamat része, beleértve a  versenyző mintavételre történő kijelölését és erről 
való értesítését, a mintavételt és -kezelést, a minták laboratóriumba történő szállítását és analízisét.”

3. §  Az R. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter feladat- és hatáskörében ellátja a  tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használatára vonatkozó 
hazai és nemzetközi rendelkezések betartásához szükséges alábbi feladatokat:)
„a) a  MOB-on keresztül közhasznú megállapodást köt a  HUNADO feladatait ellátó szervezettel, és a  közhasznú 
megállapodásban foglaltak szerint figyelemmel kíséri és ellenőrzi működését,”

4. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A sportszervezetek, a szövetségek, a MOB és az MPB részt vesznek a doppingellenes tevékenységben, ellátják 
a  részükre jogszabályokban, alapszabályukban, a  nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes 
szabályzataiban és a  nemzetközi követelményekben meghatározott feladatokat, a  HUNADO 5.  § (2)  bekezdés 
f )  pontjában meghatározott feladatával összhangban a  felvilágosítással és neveléssel kapcsolatos feladatokat, 
kezdeményezik versenyzőik doppingellenőrzését, valamint együttműködnek a  doppingellenes tevékenységben 
részt vevő egyéb szervezetekkel.”

 (2) Az R. 4. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A szövetség érvényesíti a  doppingtilalmat, amely során e  rendelettel, a  nemzetközi doppingellenes szervezetek 
doppingellenes szabályaival, a nemzetközi követelményekkel, valamint a HUNADO szakmai ajánlásaival összhangban)
„g) a  nem a  nemzeti doppingellenes szervezet által kezdeményezett doppingellenőrzésekről értesíti a  nemzeti 
doppingellenes szervezetet,
h) a nemzetközi szövetség által lefolytatásra kerülő doppingeljárás megindításáról és annak eredményéről értesíti 
a nemzeti doppingellenes szervezetet, a minisztert és a MOB-ot.”
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 (3) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A MOB együttműködik a HUNADO-val és a további doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekkel, 
valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetekkel a doppingellenes tevékenység eredményessége érdekében, 
ennek keretében
a) saját és tagsága doppingellenes tevékenységét e  rendelettel, a  nemzetközi követelményekkel, valamint 
a HUNADO szakmai ajánlásaival összhangban végzi, szervezi, amelyről tájékoztatja a HUNADO-t,
b) véleményezi a HUNADO által összeállításra kerülő vizsgálat-eloszlási tervet,
c) közreműködik a HUNADO által a sportágakra egységesen előírt általános felvilágosítási, nyilvántartási, ellenőrzési 
és szankcionálási elvek összeállításában,
d) ellátja a nemzetközi követelményekben részükre meghatározott feladatokat,
e) azon sport-világesemények vonatkozásában, ahol a  MOB a  versenyzők nevezésével és versenyeztetésével 
kapcsolatos egyes feladatokat ellátja, a  MOB-ot megfelelően megilletik és terhelik a  szövetségekre e  rendeletben 
és más jogszabályokban, valamint a  vonatkozó nemzetközi követelményekben meghatározott jogok és 
kötelezettségek.”

5. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HUNADO doppingellenes tevékenysége során e  rendelettel, a  nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes 
szabályaival, valamint a nemzetközi követelményekkel összhangban)
„a) a 4. § (2) bekezdés b)–d) pontjában foglaltak szövetség általi megküldését követően – a MOB-nak a mintavételre 
történő kijelölés szakmai szempontjaira, továbbá indokolt esetben egyes versenyzők kijelölésére tett véleményének 
kikérését követően – elkészíti különösen a  nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők 3.  § b)  pontja 
szerinti doppingellenőrzését tartalmazó, valamennyi érintett sportágra kiterjedő vizsgálat-eloszlási tervet, amit 
ellenjegyzésre megküld a miniszternek,”

 (2) Az R. 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HUNADO doppingellenes tevékenysége során e  rendelettel, a  nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes 
szabályaival, valamint a nemzetközi követelményekkel összhangban)
„d) ellátja az  állatoktól származó mintákkal, valamint a  humán-mintavétellel és -kezeléssel, valamint 
a  doppingellenőrzések eredményének kezelésével és közlésével, továbbá az  előzetes  felülvizsgálati eljárással, 
valamint a doppingeljárással összefüggő, hatáskörébe utalt feladatokat,”

 (3) Az R. 5. § (2) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(A HUNADO doppingellenes tevékenysége során e  rendelettel, a  nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes 
szabályaival, valamint a nemzetközi követelményekkel összhangban)
„s) az e rendeletben és a vonatkozó nemzetközi követelményben meghatározottak szerint a szervezeti kerete között 
Biológiai Útlevél Bizottságot működtet.”

 (4) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  HUNADO mintavétel és -kezelés során eljáró doppingellenőrének felsőfokú végzettséggel kell 
rendelkeznie. A  doppingellenőrök képzéséről és rendszeres szakmai továbbképzéséről a  HUNADO gondoskodik. 
A  doppingellenőr a  HUNADO logóját tartalmazó jelvényt és formaruhát visel, továbbá a  HUNADO által kiadott és 
sorszámmal ellátott igazolvánnyal igazolja magát.”

 (5) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A HUNADO együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb szervezetekkel, versenyzőkkel 
és sportszakemberekkel, tevékenységéről beszámol a miniszternek és a MOB-nak.”

6. §  Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  doppingbizottság három tagból áll. Állandó tagja a  HUNADO erre a  feladatra kijelölt munkatársa, továbbá 
a MOB által jelölt személy, eseti tagja annak a szövetségnek az alkalmazottja, amelynek sportágában az eljárás alá 
vont versenyző a  sporttevékenységét folytatja, vagy az  eljárás alá vont sportszakember a  szakmai tevékenységét 
gyakorolja. A doppingbizottság elnöke a szövetség által delegált tag.”

7. §  Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  doppingbizottság, illetve a  dopping fellebbviteli bizottság tagjaként a  MOB 1-1 személyt jelöl ki, akik 
tisztségüket 4 évig töltik be. A  doppingbizottság és a  dopping fellebbviteli bizottság tagja csak olyan személy 
lehet, aki jogász, orvos, más egészségügyi felsőfokú, vagy a  sport területén képesítéshez kötött tevékenységek 
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel és a  doppingellenes 
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tevékenység területén legalább hároméves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A  MOB a  kijelölést – új személy 
egyidejű kijelölése mellett – a  7.  § (5)  bekezdésében meghatározott esetekben visszavonhatja, és a  tagok 
e tisztségükről bármikor, a lemondási szándék bejelentésétől számított 30 napos határidővel lemondhatnak.
(2) A  HUNADO a  doppingeljárás előkészítése során felkéri a  MOB-ot, hogy a  konkrét doppingeljárásban 
a doppingbizottság, illetve a dopping fellebbviteli bizottság tagjaként eljáró személyt jelölje ki.”

8. §  Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  sportszakember a  tisztességes játék elve alapján, a  doppingmentes felkészítés és versenyeztetés 
e  rendeletben, valamint a  nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályzataiban és 
a  nemzetközi követelményekben meghatározott előírásokat köteles betartani, e  körben köteles a  doppingellenes 
tevékenységben részt vevő szervezetek és nemzetközi doppingellenes szervezetek képviselőivel együttműködni.”

9. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Doppingvétséget követ el a versenyző, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is figyelemmel)
„c) a  mintaszolgáltatást elkerüli, vagy megfelelő indoklás hiányában megtagadja, vagy a  mintaszolgáltatást 
elmulasztja azt követően, hogy arról szabályszerű értesítést kapott, továbbá, ha a mintavétel rendjét nem tartja be, 
vagy a mintavételt egyéb módon akadályozza,
d) a versenyen kívüli vizsgálat céljából történő rendelkezésre állásra vonatkozó előírásokat – ideértve a tartózkodási 
helyre előírt információk benyújtását, és a  vonatkozó nemzetközi szabványban előírtak szerint bejelentett 
mintavétel kihagyását – a szövetség doppingszabályzatában részletesen meghatározott módon, 12 hónapon belül 
legalább három esetben bármely formában megsérti,
e) a  doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli, különösen, ha a  doppingellenőrt szándékosan 
akadályozza, vagy azt megkísérli, megtéveszti a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek képviselőit, 
vagy befolyásolja a doppingellenőrzés során a vonatkozó nemzetközi követelmény alapján hivatalosan részt vevő 
személyeket, vagy azt megkísérli,”

 (2) Az R. 12. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(Doppingvétséget követ el a versenyző, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is figyelemmel)
„i) doppingvétség elkövetésében vagy annak kísérletében, vagy a  31.  § (1)–(3)  bekezdése rendelkezéseinek más 
személy általi megsértésében közreműködik, azt ösztönzi, ahhoz vagy annak leplezéséhez segítséget nyújt, vagy 
ezek elkövetésére rábír, vagy ezek elkövetésével összefüggésben bármely más típusú szándékos cselekményt valósít 
meg, vagy azt megkísérli,
j) eltiltás hatálya alatt álló vagy olyan sportszakemberrel valósít meg sportszakmai együttműködést vagy 
azt leplezi, akit – olyan magatartás miatt, ami doppingvétségnek minősül – büntetőeljárás vagy fegyelmi 
eljárás eredményeként elítéltek vagy foglalkozásának gyakorlásától eltiltották feltéve, ha előtte a  versenyzőt 
szabályszerűen értesítették a sportszakember eltiltott státuszáról és az együttműködés következményeiről.”

 (3) Az R. 12. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is figyelemmel)
„d) a  doppingellenőrzést manipulálja vagy azt megkísérli, különösen, ha a  doppingellenőrt szándékosan 
akadályozza, vagy azt megkísérli, megtéveszti a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek képviselőit, 
vagy befolyásolja a doppingellenőrzés során a vonatkozó nemzetközi követelmény alapján hivatalosan részt vevő 
személyeket, vagy azt megkísérli,”

10. §  Az R. 13. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Doppingellenőrzés tartható sportrendezvényen, versenyrendszerben szervezett versenyen és versenyen kívüli 
időszakban.
(3) Bármely, doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezet e  rendeletben és a  doppingellenőrzésre 
vonatkozó nemzetközi követelményben előírtak szerint köteles eljárni a doppingellenőrzés során.”

11. §  Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  versenyen kívüli időszakban, valamint a  3.  § b)  pontja szerinti doppingellenőrzések esetén az  elkülönített 
helyiséget a  szövetség vagy annak tagszervezete, a  2.  mellékletben meghatározott további személyi és tárgyi 
feltételeket a HUNADO biztosítja.”
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12. §  Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A HUNADO a szövetségek (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítését követően – az 5. § (2) bekezdés 
a) pontjában meghatározottak szerint – elkészíti és a miniszter részére minden év január 15-éig megküldi különösen 
a  nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők 3.  § b)  pontja szerinti doppingellenőrzéseinek vizsgálat-
eloszlási tervét, amely tartalmazza a doppingellenőrzések sportágak közötti megoszlását és azon belül a versenyen 
és versenyen kívül elvégzendő doppingellenőrzések arányát.”

13. §  Az R. 17. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A doppingellenőrzés vizelet-, illetve vérmintavétellel történik.
(5) A mintavétel és -kezelés részletes szabályait a 2. melléklet, valamint nemzetközi követelmények tartalmazzák.”

14. § (1) Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az „A” jelű minta pozitív vizsgálati eredményéről, továbbá a  mintavétel és -kezelés során tudomására jutott 
doppingvétséget megalapozó egyéb magatartásról a HUNADO haladéktalanul értesíti a versenyzőt, a szövetséget, 
a minisztert és a MOB-ot a  laboratóriumi jelentés, valamint a mintavétel és -kezelés e rendeletben és a vonatkozó 
nemzetközi követelményekben meghatározottak szerinti lefolytatását igazoló, kitöltött ellenőrző nyomtatvány 
megküldésével.”

 (2) Az R. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az  előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, hogy a  versenyző gyógyászati 
célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a  doppingellenőrzésre vonatkozó nemzetközi 
követelményektől, a pozitív vizsgálati eredménnyel, valamint a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartással 
járó hátrányos következmények nem alkalmazhatók. Az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményéről a jegyzőkönyv 
megküldésével a HUNADO haladéktalanul tájékoztatja a versenyzőt, a szövetséget, a minisztert és a MOB-ot.”

15. § (1) Az R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Pozitív vizsgálati eredményű minta esetén, vagy ha a  versenyző a  12.  § (1)  bekezdés b)–j)  pontjában 
meghatározott magatartást tanúsít, vagy a  doppingolás tényét elismerte, a  versenyzővel szemben, ha 
a  sportszakember a  12.  § (2)  bekezdésében meghatározott magatartást tanúsít, a  sportszakemberrel szemben 
a HUNADO keretei között működő doppingbizottság doppingeljárást folytat le.”

 (2) Az R. 21. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A doppingbizottság határozatával meghozott büntetés ellen benyújtott fellebbezésnek halasztó hatálya nincs, 
de a  dopping fellebbviteli bizottság elnöke a  büntetés végrehajtását indokolt esetben, kérelemre felfüggesztheti. 
A  doppingeljárásban a  miniszter tanácskozási joggal részt vesz. A  doppingeljárást lezáró indokolt határozatot 
a HUNADO a doppingeljárásban érintett felek mellett 8 napon belül megküldi a miniszter és a MOB részére.
(4) Doppingeljárás a  doppingvétség elkövetésétől számított 10 éven belül indítható. Külföldön elkövetett 
doppingvétség esetén a  határidőt az  eljárás alá vont versenyző vagy sportszakember belföldre történő 
visszaérkezésétől kell számítani.”

16. § (1) Az R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  WADA által akkreditált, jóváhagyott laboratóriumok esetén – a  (4)  bekezdés b)  pontjában foglaltak 
szerinti ellenkező bizonyításig – úgy kell tekinteni, hogy a  doppingminta elemzése és őrzése tekintetében 
a laboratóriumokra alkalmazandó nemzetközi követelményeknek megfelelően jártak el.”

 (2) Az R. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  24.  § (3)  bekezdésében foglaltak szerint elkövetett doppingvétséggel összefüggésben a  doppingeljárás alá 
vont személynek a (4) bekezdés szerinti eltérést kétséget kizáróan kell bizonyítania.”

17. §  Az R. 17. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„17. A büntetések
24.  § (1) Az  eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság a  tiltólista, valamint a  doppingolás 
körülményeinek figyelembevételével – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel, a  27.  §-ban foglaltakra is 
figyelemmel – a versenyzőre az alábbi büntetéseket szabhatja ki:
a) a 12. § (1) bekezdés a), b) és f ) pontjában meghatározott doppingvétségek első alkalommal történő elkövetése 
esetén versenyrendszerben szervezett, vagy sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő 
versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltás
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aa) az ab) alpontban meghatározott esetek kivételével 2 év időtartamra,
ab) 4 év időtartamra amennyiben a  doppingvétség nem meghatározott szert érint és a  versenyző nem tudja 
bizonyítani, hogy nem terheli szándékosság, vagy a doppingvétség meghatározott szert érint, és a doppingellenes 
szervezet bizonyítja, hogy a versenyzőt szándékosság terheli a doppingvétség elkövetésében,
b) a  12.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontjában meghatározott doppingvétségek első alkalommal történő elkövetése 
esetén versenyrendszerben szervezett, vagy sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő 
versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltás
ba) a bb) alpontban meghatározott esetek kivételével 4 év időtartamra,
bb) 2 év időtartamra, ha a  versenyző bizonyítja, hogy a  mintaszolgáltatás elmulasztása esetében nem terheli 
szándékosság,
c) a  12.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén 
–  amennyiben a  versenyző 12 hónapon belül legalább 3 esetben tanúsítja az  ott meghatározott magatartást – 
a  versenyrendszerben szervezett, vagy sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő 
versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltás
ca) a cb) alpontban meghatározott kivétellel legalább 2 év időtartamra,
cb) a sportoló szándékosságának mértékétől függően legalább 1 év időtartamra,
d) a 12. § (1) bekezdés g)–h) pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén 
versenyrendszerben szervezett, vagy sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő 
versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltás 4 évtől 
végleges időtartamra – ha a versenyző a 12. § (1) bekezdés g)–h) pontjában meghatározott doppingvétséget 18 év 
alatti versenyző sérelmére követi el a  tiltólista szerinti meghatározott szerek között nem szereplő egyéb tiltott 
szerrel, az eltiltás végleges –,
e) a  12.  § (1)  bekezdés i)  pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén 
versenyrendszerben szervezett, vagy sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő 
versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltás 2 évtől 
4 éves időtartamra,
f ) a  12.  § (1)  bekezdés j)  pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén 
versenyrendszerben szervezett, vagy sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő 
versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltás 1 évtől 
2 éves időtartamra.
(2) Az  (1)  bekezdés cb)  alpontja nem alkalmazható, ha a  versenyző a  tartózkodási helyre előírt információkat 
a mintavételre való kijelölést megelőzően olyan időpontban változtatja meg, ami a mintavétel elkerülését szolgálja 
vagy a mintavétel céljából való elérhetőségét egyébként lehetetlenné teszi.
(3) A  12.  § (1)  bekezdés a), b) és f )  pontjában meghatározott doppingvétség meghatározott szerrel vagy 
szennyeződést tartalmazó termékkel összefüggésben való elkövetése esetén – amennyiben a  versenyző igazolni 
tudja, hogy ezzel kapcsolatban nem terheli szándékosság – a  büntetés első alkalommal legalább megrovás vagy 
versenyrendszerben szervezett, vagy sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő 
versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől legfeljebb 2 év 
időtartamú eltiltás. A 18 év alatti versenyző által elkövetett doppingvétség kivételével a 12. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti doppingvétség elkövetése esetén a büntetés enyhítésének – a szándékosság hiányának igazolása melletti – 
további feltétele, hogy a versenyző igazolja, hogy a tiltott szer milyen módon került a szervezetébe.
(4) A versenyzőre az eltiltás büntetés mellett
a) az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb 2 év időtartamú kizárás büntetés,
b) a sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb 1 év időtartamra történő megvonása,
c) legfeljebb a  hivatásos versenyző sporttevékenységből származó előző évi nettó átlagjövedelmének tizenkettő 
havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés
szabható ki.
(5) A  versenyző részére az  (1) és (3)  bekezdés szerinti doppingbüntetések időtartama alatt nem állítható ki 
versenyengedély.
25.  § (1) Az  eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság a  tiltólista, valamint a  doppingolás 
körülményeinek figyelembevételével – a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel, a  27.  §-ban foglaltakra is 
figyelemmel – a sportszakemberre az alábbi büntetéseket szabhatja ki:
a) a 12. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén 
a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől eltiltás 2 év időtartamra,
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b) a 12. § (2) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott doppingvétségek első alkalommal történő elkövetése 
esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől eltiltás 4 évtől végleges időtartamra.
(2) Ha a  sportszakember a  12.  § (2)  bekezdés b), c) és e)  pontjában meghatározott doppingvétséget 18 év alatti 
versenyző sérelmére a  tiltólista szerinti meghatározott szerek között nem szereplő egyéb tiltott szerrel követi el, 
a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől végleg el kell tiltani.
(3) Ha a sportszakember a doppingvétséget a 24. § (3) bekezdésében meghatározottakkal összefüggésben követi 
el, és igazolni tudja, hogy ezzel kapcsolatban nem terheli szándékosság, a  büntetés első alkalommal legalább 
megrovás vagy legfeljebb a sportszakmai tevékenységben való részvételtől 2 év időtartamú eltiltás.
(4) A sportszakemberre az eltiltás büntetés mellett
a) a sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb 1 év időtartamra történő megvonása,
b) legfeljebb a  sportszakember szakmai tevékenységéből származó előző évi nettó átlagjövedelmének tizenkettő 
havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés
szabható ki.
26.  § (1) Amatőr versenyzőre vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakemberre 
pénzbüntetés nem szabható ki.
(2) A  versenyzőre, sportszakemberre kiszabott pénzbüntetést a  szövetségnél kell befizetni. A  szövetség 
a pénzbüntetést köteles sportágában a doppingellenes tevékenységre fordítani.
27.  § (1) Ha a  versenyző vagy a  sportszakember a  doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság 
sem terheli a  doppingvétség elkövetésében, vele szemben az  egyébként meghatározott eltiltás büntetés nem 
alkalmazható. A  12.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti doppingvétség elkövetése esetén – a  18 év alatti versenyző 
által elkövetett doppingvétség kivételével – az  eltiltás mellőzésének további feltétele, hogy a  versenyző igazolja, 
hogy a  tiltott szer milyen módon került a  szervezetébe. Az  eltiltás e  rendelkezés szerinti mellőzése esetén 
a  doppingeljárás alapjául szolgáló doppingvétség nem vehető figyelembe az  eljáró doppingbizottság, illetve 
dopping fellebbviteli bizottság részéről a 28. § és a 29. § alkalmazásakor.
(2) Ha a  versenyző – a  24.  § (3)  bekezdésében meghatározottak kivételével – a  doppingeljárás során bizonyítja, 
hogy nem terheli szándékosság a doppingvétség elkövetésében, vele szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás 
csökkenthető, de nem lehet kevesebb az  eltiltás időtartamának felénél. Ha az  egyébként alkalmazandó eltiltás 
végleges, akkor az  eltiltás e  rendelkezés szerinti csökkentett időtartama legalább 8 év. A  18 év alatti versenyző 
által elkövetett doppingvétség kivételével a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti doppingvétség elkövetése esetén 
az  eltiltás csökkentésének további feltétele, hogy a  versenyző igazolja, hogy a  tiltott szer milyen módon került 
a szervezetébe.
(3) A  sportszakember által elkövetett 12.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti doppingvétség tekintetében 
a (2) bekezdésben meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell.
(4) Ha a  versenyző vagy a  sportszakember a  doppingeljárás során vagy az  eltiltás hatálya alatt érdemben 
közreműködik más versenyző, csapat vagy sportszakember doppingvétségének a  felderítésében vagy 
bizonyításában, velük szemben a másodfokú határozat meghozatalát vagy a  fellebbezési idő lejártát megelőzően, 
valamint – a  vonatkozó nemzetközi követelményben foglaltakra is figyelemmel – a  másodfokú határozat 
meghozatalát vagy a  fellebbezési idő lejártát követően az  egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama 
csökkenthető, de nem lehet kevesebb az  eltiltás időtartamának negyedénél. Ha az  eltiltás időtartama végleges, 
a  csökkentett büntetés nem lehet kevesebb 8 évnél. Ha az  eltiltási időszak csökkentése alapjául szolgáló 
feltétel nem teljesül, az  eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság elrendeli az  egyébként 
alkalmazandó eltiltási időszak teljes időtartamának letöltését.
(5) Amennyiben a  versenyző vagy a  sportszakember a  doppingvétség elkövetéséről szóló értesítést 
megelőzően beismeri olyan doppingvétség elkövetését, amely más módon nem bizonyítható, a  versenyzővel és 
a  sportszakemberrel szemben egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb 
az eltiltás időtartamának felénél.
(6) Amennyiben a versenyző a 12. § (1) bekezdés a)–c), e) vagy f ) pontjában meghatározott vagy a sportszakember 
a  12.  § (2)  bekezdés a) vagy d)  pontjában meghatározott doppingvétség elkövetését a  doppingellenes szervezet 
szabályszerű értesítésekor azonnal elismeri, az eltiltás időtartama legfeljebb 2 évre csökkenthető.
(7) Amennyiben a  versenyzővel vagy a  sportszakemberrel szemben egyébként alkalmazandó eltiltás e  rendelet 
több rendelkezése alapján csökkenthető, a  csökkentett eltiltás időtartama nem lehet kevesebb az  egyébként 
alkalmazandó eltiltás időtartamának negyedénél. Ezt a  rendelkezést a  28.  § (1)  bekezdése szerinti második 
doppingvétség miatt alkalmazott eltiltás időtartamának meghatározása során is alkalmazni kell, ha a  versenyző 
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vagy a sportszakember a második doppingvétség elkövetésével összefüggésben a (4), (5) vagy (6) bekezdés alapján 
az eltiltás időtartamának csökkentésére jogosult.
28. § (1) A versenyző vagy a sportszakember által második alkalommal elkövetett doppingvétségért alkalmazandó 
eltiltás időtartama a 27. § (4)–(7) bekezdésében foglalt csökkentések figyelembe vétele nélkül
a) a b) és c) pontban meghatározott esetek kivételével legalább 6 hónap,
b) az  első doppingvétségre kiszabott eltiltási időszak időtartamának fele, amennyiben meghaladja az  a)  pontban 
meghatározott időtartamot; vagy
c) azon eltiltás időtartamának a  kétszerese, amely alkalmazandó lenne abban az  esetben, ha a  második 
doppingvétséget úgy tekintenék, mintha első doppingvétség lenne, amennyiben meghaladja az  a)  pontban 
meghatározott időtartamot.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott eltiltás időtartama a  27.  § (4)–(7)  bekezdésének alkalmazásával tovább 
csökkenthető.
(3) Azonos doppingvétséget megalapozó magatartások elkövetése esetén második doppingvétségnek minősül 
a 18. § (1) bekezdése szerinti értesítés, valamint a sportfegyelmi felelősség szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott, a  doppingeljárás megindításáról szóló értesítés időpontja után elkövetett doppingvétség. 
E  rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a  szabályszerű értesítésre az  eljáró doppingbizottság, illetve dopping 
fellebbviteli bizottság érdekkörén kívüli okból nem került sor.
(4) Ha az  eljáró dopping bizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság nem tudja igazolni, hogy az  értesítés 
szabályszerűen történt, a  versenyző, sportszakember által elkövetett doppingvétségeket – az  (1)  bekezdésben 
és a  29.  § (1)  bekezdésében foglaltak alkalmazása helyett – együttesen kell egy doppingvétségnek tekinteni és 
a büntetés meghatározása során a súlyosabbnak minősülő doppingvétség büntetését kell alapul venni.
29. § (1) A versenyző, sportszakember által harmadik alkalommal elkövetett doppingvétségért – a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel – végleges eltiltás alkalmazandó.
(2) A harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség esetén az eltiltás 8 évtől végleges időtartamú, amennyiben
a) a  versenyző által harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség a  12.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti 
doppingvétség, vagy a  versenyző által harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség a  24.  § (3)  bekezdésében, 
vagy a 27. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, vagy
b) a  sportszakember által harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség a  25.  § (3)  bekezdésében foglalt 
feltételeknek megfelel.
(3) A  28.  § és az  (1)–(2)  bekezdés szerinti többszöri doppingvétségekre vonatkozó rendelkezések akkor 
alkalmazhatók, ha az egyes doppingvétségeket 10 éven belül követték el.
(4) A  28.  § és e  § alkalmazása során nem tekinthető korábban elkövetett doppingvétségnek az  a  doppingvétség, 
amely esetében a versenyző vagy a sportszakember bizonyította a szándékosság hiányát.
30. § (1) Az eltiltás időtartama – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – az azt megállapító első fokú határozat 
meghozatalának napján kezdődik.
(2) Amennyiben a doppingeljárás alá vont személy a doppingeljárásban
a) a tárgyalás tartásáról lemond, vagy
b) egyéb okból nem történik meghallgatás
és az eltiltást elfogadja, az eltiltás az eltiltás elfogadása vagy egyéb módon történő kiszabása napján kezdődik.
(3) Amennyiben a  doppingeljárás alá vont személy önhibáján kívüli okból a  doppingeljárás megindítása és 
a  tárgyalás között jelentős késedelem következik be vagy a  doppingeljárás egyébként elhúzódik, az  eljáró 
doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság az  eltiltás időtartamának kezdetét a  mintavétel vagy 
a  doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás tanúsításának napjával is meghatározhatja. Az  eltiltási 
időszakban – ideértve a  visszamenőleges hatályú eltiltást is – a  versenyző által elért összes eredmény 
érvénytelenítésre kerül. Amennyiben a  versenyző a  sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, 
elismerést kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni.
(4) Amennyiben a  versenyző vagy a  sportszakember a  doppingvétség elkövetését a  doppingvétség elkövetéséről 
szóló értesítést követően haladéktalanul beismeri – és ezen időpontot követően a versenyző nem vesz részt további 
versenyen vagy a sportszakember nem gyakorolja sportszakmai tevékenységét –, az eltiltás időtartamának kezdetét 
az eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság a mintavétel vagy a doppingvétséget megalapozó 
egyéb magatartás elkövetésének napjával is meghatározhatja azzal, hogy a  doppingeljárás alá vont személy 
az eltiltás büntetés időtartamának legalább felét letölti. Ez a rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, ha 
az eltiltás időtartamát a 27. § (6) bekezdése alapján már csökkentették.
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(5) Az  eltiltás időtartamába a  versenyengedély sportág nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatának és 
a nemzetközi követelményeknek megfelelő felfüggesztésének időtartamát be kell számítani.
31. § (1) Az eltiltás hatálya alatt álló személy a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezet által szervezett 
doppingellenes felvilágosító és rehabilitációs programokon kívül – a  (2) és a  (7)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel – semmilyen formában nem vehet részt versenyrendszerben szervezett versenyen vagy sportszövetség, 
sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett 
edzésen, edzőtáborban, kivéve nézőként.
(2) Az  a  személy, akivel szemben 4 évnél hosszabb időtartamú eltiltás került kiszabásra, a  4 év elteltét követően 
– azon sportágon kívül, amelyben a  doppingvétséget elkövette – részt vehet alacsonyabb bajnoki osztályban 
szervezett versenyeken, feltéve, ha
a) az  adott sportág versenyszabályzatában meghatározottak szerint az  alacsonyabb bajnoki osztályból nem 
kvalifikálhatja magát országos vagy nemzetközi versenyre, illetve
b) 18 éven aluli versenyzőkkel nem végez sportszakmai tevékenységet.
(3) Az  eltiltás hatálya alatt a  versenyző sportszakemberként, a  sportszakember pedig versenyzőként nem 
tevékenykedhet.
(4) Az  eltiltás hatálya alatt a  versenyző köteles a  doppingellenőrzés végrehajtásához szükséges adatokról 
–  a  nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző esetén ideértve a  tartózkodási helyét – és azok 
megváltozásáról a  szövetséget és a  HUNADO-t tájékoztatni, és versenyen kívüli vizsgálatok céljából részére 
rendelkezésre állni. Ha az  eltiltás hatálya alatt álló versenyző a  szervezett sporttevékenységben való részvételtől 
visszavonul és versenyzői jogállása megszűnik, de később vissza kíván térni versenyzőként a  szervezett 
sporttevékenységben való részvételhez, akkor a szövetség és a HUNADO egyidejű értesítése mellett vállalja, hogy 
a  visszavonulásának időpontjában az  eltiltás büntetésből még hátralévő időtartammal megegyező időszakban 
versenyen kívüli doppingellenőrzésének aláveti magát.
(5) Az  eltiltás hatálya alatt álló versenyző szervezett sporttevékenységbe való visszatérésének feltétele a  sportág 
nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatában meghatározott számú, de legalább 1 negatív eredményű 
mintaszolgáltatás teljesítése.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti mintaszolgáltatással összefüggő minta-analízisek közül 1 költsége számolható el 
a HUNADO részére biztosított állami támogatás terhére.
(7) Az  eltiltás hatálya alatt álló versenyző részt vehet a  sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, 
edzőtáborban, vagy használhatja a sportszervezet, szövetség sportlétesítményeit
a) az eltiltás időtartamának utolsó 2 hónapjában, vagy
b) a kiszabott eltiltás időtartamának utolsó negyedében, ha az nem éri el az a) pontban meghatározott időtartamot.
(8) Amennyiben a  versenyző, sportszakember megsérti az  eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalmat, 
az eredetileg kiszabott eltiltási időtartam utolsó napján az eltiltás időtartama újrakezdődik. Az eltiltás időtartamára 
vonatkozó részvételi tilalom megsértésével elért bármilyen eredményt meg kell semmisíteni.
(9) Az  eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalom megsértése miatt indított doppingeljárásban a  versenyző 
vagy a  sportszakember által elkövetett cselekmény súlyossága vagy az  eset körülményei alapján az  eredetileg 
kiszabott eltiltási időtartam utolsó napján újrakezdődő eltiltás időtartama módosítható.”

18. §  Az R. a következő 34. §-sal egészül ki:
„34. § E rendeletnek a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 324/2014. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 21. § (4) bekezdését 
a  módosító rendelet hatálybalépése után elkövetett doppingvétségekre, külföldön elkövetett doppingvétség 
esetén a módosító rendelet hatálybalépése utáni belföldre történő visszaérkezés esetében kell alkalmazni.”

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

20. §  Az R.
a) 4. alcím  címében a  „szövetségek és a  sportköztestületek” szövegrész helyébe a  „szövetségek, a  Magyar 

Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdés h) és m) pontjában a „sportköztestületek” szövegrész helyébe a „MOB”,
c) 14. § (1) bekezdésében a „kell” szövegrész helyébe a „lehet” szöveg,
d) 16. § (1) bekezdésben a „kezdeményezett” szövegrész helyébe a „javasolt” szöveg,
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e) 19. §
ea) (4) bekezdésében az „egyszerűsített eljárásra” szövegrész helyébe az „eljárásra” szöveg,
eb) (5) bekezdésében az „egyszerűsített eljárásban” szövegrész helyébe az „eljárásban” szöveg,

f ) a 20. § (1) bekezdésében az „a versenyzőt és a szövetséget” szövegrész helyébe a „a versenyzőt, a szövetséget, 
a minisztert és a MOB-ot” szöveg,

g) a 21. § (7) bekezdésében a „vezetőjének” szövegrész helyébe az „elnökének” szöveg
lép.

21. § (1) Hatályát veszti az R. 1. melléklete.
 (2) Hatályát veszti az R. 3. §-ában a „teljesítményfokozó” szövegrész.

22. §  Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 324/2014. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelethez

A dopping-mintavétel és -kezelés, a doppingellenes felvilágosítás, valamint a doppingvétségek 
felderítésének részletes szabályai

Az eljárási rend célja, hogy operatív egységesített eljárás keretében minden érdekelt számára biztosítsa az egységes 
és korrekt mintavételt és -kezelést; elősegítse a  doppingellenőrzés folyamatos végrehajtását és egy egységes, 
minden sportágra kiterjedő mintavételi és -kezelési modell kialakítását, továbbá rögzítse a  doppingvétségek 
felderítésének és a megelőzés érdekében folytatott doppingellenes felvilágosítás alapvető szabályait.

 1. Mintavételi és -kezelési csoportok
A versenyzőtől vett mintával az  a  doppingellenes szervezet rendelkezik, amely kezdeményezi (megrendeli) 
a versenyző doppingvizsgálatát.
1.1. A  doppingellenőrzésnél – a  mintavételre történő kijelölést tartalmazó dokumentum versenyző részére 

történő átadása kivételével – a  HUNADO legalább két tagjának (a  továbbiakban: doppingellenőr) jelenléte 
szükséges. A mintavétel során a versenyzővel a mintavételi helyiségben csak azonos nemű doppingellenőr 
tartózkodhat. A  doppingellenőrzés során segítőként (a  továbbiakban: versenyzőt segítő személy) jelen 
lehet továbbá – a  mintavétel szakaszát kivéve – a  versenyző által megjelölt személy is. Kiskorú versenyző 
mintavétele esetén a  versenyzőt segítő személy biztosítása kötelező, aki a  kiskorú törvényes képviselője, 
ennek hiányában más nagykorú személy. Fogyatékos versenyző esetén – amennyiben a  mintavétel 
teljesítéséhez az  a  versenyző fogyatékossága miatt kifejezetten szükséges – a  versenyző által választott 
versenyzőt segítő személy is jelen lehet, de a mintavételt nem tekinthetik meg.

1.2. A doppingellenőröknek érvényes megbízólevéllel kell rendelkezniük, amelyet a HUNADO állít ki.

 2. A versenyzők értesítése és a doppingellenőrzésre történő kijelölés
2.1. A  versenyzők értesítésének időszaka akkor kezdődik, amikor a  doppingellenes szervezet kezdeményezi 

a kiválasztott versenyző értesítését, és akkor fejeződik be, amikor a versenyző megérkezik a doppingellenőrző 
állomásra, vagy amikor a versenyző esetleges mulasztása a doppingellenes szervezet tudomására jut.

2.2. A versenyzők doppingellenőrzésről történő értesítését a doppingellenőröknek dokumentálniuk kell.
2.3. A  doppingellenes szervezet gondoskodik arról, hogy a  mintavételre kiválasztott versenyző 

személyazonosságát megfelelően igazolja. (A személyazonosság igazolása fényképpel ellátott, érvényes 
egyesületi tagkönyv, valamint a  versenyzői versenyengedély vagy rajtengedély alapján is történhet, 
amennyiben ezek alapján a versenyző személyazonossága egyértelműen megállapítható.) Ez biztosítja, hogy 
a  kiválasztott versenyző az  legyen, akit értesítettek. A  versenyző azonosításának módját dokumentálni kell 
a doppingellenőrzési dokumentációban.
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2.4. A felszólítással egyidejűleg a versenyzőt tájékoztatni kell:
a) a doppingellenőrzésen mintaszolgáltatás céljából való megjelenés kötelezettségéről;
b) a doppingellenőrzés pontos helyéről és idejéről;
c) a doppingellenőrzést kezdeményező doppingellenes szervezetről;
d) a  versenyző jogairól, különös tekintettel az  általa megjelölt személy, illetve tolmács jelenlétének, 

a  mintavétellel és -kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérésének, valamint a  mintavétel indokolt 
esetben való elhalasztásának lehetőségéről;

e) a  versenyző kötelezettségeiről, különösen együttműködési kötelezettségéről, a  doppingellenőrzés 
megtagadásának, meghiúsításának, illetve magának a doppingellenőrzés alól történő kivonásának 
következményeiről;

f ) a doppingellenőrzéssel kapcsolatos egyéb fontos tudnivalóról.
2.5. A  doppingellenőrzéseket a  versenyeken és a  versenyeken kívül is el lehet rendelni, összhangban 

a  nemzetközi doppingellenes szervezetek szabályzataiban foglaltakkal. A  versenyző mintavételi állomáson 
történő megjelenésével összefüggésben felmerült költségeket a versenyző viseli.

2.6. A versenyző doppingellenőrzésre történő kijelölésének különösen az alábbi szempontokra figyelemmel kell 
megtörténnie:
a) sérülés;
b) hirtelen nagymértékű eredményjavulás;
c) visszalépés vagy távolmaradás olyan versenytől, amelyen a részvétel várható volt;
d) felkészüléssel kapcsolatos információk;
e) dopping használatára utaló viselkedés, erre vonatkozó információk;
f ) váratlan visszavonulás vagy visszatérés onnan;
g) korábbi doppingellenőrzéseken tapasztalt magatartásbeli vagy analitikai rendellenességek;
h) a versenyző eltiltás utáni visszatérése.

2.7. Az igazolt, illetve versenyeken rendszeresen részt vevő versenyzőket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül 
ismételten is doppingellenőrzésnek lehet alávetni.

2.8. Bejelentés nélküli doppingellenőrzés esetén tilos a  versenyző előzetes tájékoztatása a  várható 
doppingellenőrzésről.

 3. A doppingmintát kísérő nyomtatványok
3.1. A  versenyzőt szóban és írásban is fel kell szólítani a  doppingvizsgálatra. A  szóbeli felszólítást a  mintavételi 

eljárás során dokumentálni kell a  versenyző mintavételre való kijelölését igazoló nyomtatványon, amely 
tartalmazza különösen:
a) a versenyző személyes adatai közül nevét, állampolgárságát,
b) a mintavétel típusát (vizelet vagy vér, alkohol, illetve drogteszt),
c) a megrendelő szervezet nevét,
d) a versenyző sportágát.

 A kijelölő nyomtatvány aláírásával a versenyző elismeri
a) a doppingvizsgálatra történő kijelölését,
b) annak tudomásul vételét, hogy a  doppingellenőrzésre vonatkozó szabályok alapján a  minta 

szolgáltatásának elmulasztása ugyanolyan következményekkel jár, mint a  pozitív vizsgálati 
eredmény,

c) azt, hogy a  doppingellenőrzéssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeitől a  doppingellenőröktől 
felvilágosítást kapott.

3.2. A  mintavételi eljárás során a  doppingellenőr dopping-mintavételi űrlapot tölt ki, amely tartalmazza 
különösen:
a) a  versenyző személyes adatai közül nevét, születési idejét, állampolgárságát, lakcímét, 

a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum számát,
b) a versenyző sportágát,
c) a sportesemény megnevezését, helyszínét,
d) a mintavételt megrendelő szervezet megnevezését,
e) a versenyző versenyengedélyét (rajtengedélyét) kiállító sportszövetséget,
f ) a mintavétel helyét és időpontját,
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g) a mintavétel típusát (vizelet vagy vér) és módját (előre be nem jelentett, bejelentett, versenyen vagy 
versenyen kívüli időszakban elvégzett),

h) a  mintavétel dátumát, a  versenyző mintavétel helyszínére való megérkezésének és a  mintavétel 
befejezésének időpontját,

i) a mintatartó doboz számát, az „A” jelű és „B” jelű mintavételi üveg számát,
j) a  versenyző által a  mintavételt megelőző időszakban szedett gyógyszerek, étrend- és táplálék-

kiegészítők versenyző általi megjelölését,
k) a TUE-engedély meglétére vonatkozó információt,
l) a  versenyző, a  versenyzőt segítő személy és a  doppingellenőrök nyilatkozatát arról, hogy 

a  doppingellenőrzési eljárás az  e  rendeletben foglaltaknak, valamint a  vonatkozó nemzetközi 
követelménynek megfelelően történt,

m) a mintavételi eljárással összefüggésben tett megjegyzéseket,
n) a versenyző és a doppingellenőr aláírását.

 4. A doppingellenőrzésre vonatkozó szabályok
4.1. A versenyző előzetes értesítés nélkül bármikor kijelölhető doppingellenőrzésre.
4.2. A mintavételi eljárás során a doppingellenőr a versenyző személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett, 

a  nemzetközi követelményekben foglaltak, a  versenyző pedig a  doppingellenőr utasításainak megfelelően 
jár el.

4.3. A doppingellenőrzésre történő kijelölés után a versenyző mellé ki kell rendelni egy kísérőt (a továbbiakban: 
hivatalos kísérő), aki a  mintavételre történő megjelenésig a  versenyző mellett tartózkodik. Hivatalos 
kísérőnek a doppingellenőr is kijelölhető. A versenyző a doppingellenőr vagy a hivatalos kísérő által történt 
első kapcsolatfelvételtől kezdve mindvégig köteles a  doppingellenőr vagy a  hivatalos kísérő közvetlen 
látókörében maradni, a mintavételi eljárás befejezéséig.

4.4. Amennyiben vizelet-mintavétel történik, úgy azt a  doppingvizsgálatra történő felszólítás utáni első 
vizeletmintából kell elvégezni. Versenyen való doppingellenőrzés esetén a  mintavételre történő kijelölés 
után 1 órán belül, versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén lehetőség szerint azonnal meg kell jelenni 
a mintavételi állomáson.

4.5. A  doppingellenőrnek alkalmat kell biztosítania a  versenyző részére, hogy dokumentálja, ha bármilyen 
megjegyzése van a kijelöléstől a mintavételi eljárás lezárásáig tartó időszakban történtekkel kapcsolatban.

4.6. Kiskorú versenyző esetében a mintavételi eljárás akkor folytatható le, ha a kiskorú versenyzővel egy felnőtt 
kísérő is jelen van az 1.1. pontban foglaltaknak megfelelően.

4.7. A  mintavételi eljárás befejeztével a  versenyzőnek és a  doppingellenőrnek aláírással kell igazolni, hogy 
a  kapcsolódó dokumentáció pontosan tükrözi a  versenyzővel végzett mintavételi eljárás adatait, beleértve 
a  versenyzőtől kapott kifogásokat is. A  versenyzőt segítő személynek és a  versenyzőnek is alá kell írnia 
a  dokumentumokat, ha a  versenyző kiskorú. A  további jelenlévők, akiknek szerepük volt a  versenyző 
mintavételénél, tanúként aláírják a  dokumentumokat. A  doppingellenőr köteles adni a  versenyzőnek egy 
példányt a versenyző által aláírt mintavételi jegyzőkönyvből.

 5. Megjelenés mintavételre
5.1. A  verseny befejezésekor a  kijelölő nyomtatványon jelzett időpontban a  versenyzőnek a  mellé rendelt 

hivatalos kísérővel együtt meg kell jelennie a doppingellenőrző állomáson rendszerint azonnal, de legfeljebb 
1  órán belül. Amennyiben a  versenyző az  5.2.  pontban meghatározottaktól eltérő okból jelenik meg késve 
a  mintavételi állomáson, de még odaér a  doppingellenőr távozása előtt, úgy a  doppingellenőr dönt arról, 
hogy eljárjon-e esetleges mulasztás miatt.

5.2. A  doppingellenőr indokolt esetben engedélyezheti, hogy a  versenyző a  doppingellenőrző állomáson 
a kijelölést követő 1 óra elteltét követően jelenjen meg. A versenyző távolléte különösen az alábbi esetekben 
minősülhet indokoltnak, de kizárólag csak akkor, ha a versenyző felügyelete (kísérése) megoldható.

 Versenyidőszakban történő vizsgálat esetén:
a) részvétel eredményhirdetésen,
b) a médiával szembeni kötelezettségek teljesítése,
c) további versenyszámokban való részvétel,
d) levezetés elvégzése,
e) szükséges orvosi kezelésen való részvétel,
f ) megbízott vagy tolmács keresése,
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g) a versenyző fényképes azonosítójának magához vétele, vagy
h) egyéb rendkívüli körülmények, amelyek indokolhatók és dokumentálhatók.

 Versenyen kívüli időszakban történő vizsgálat esetén:
a) versenyzőt segítő személy keresése,
b) edzés befejezése,
c) orvosi kezelés lefolytatása,
d) a versenyző személyazonosításra alkalmas dokumentumának magához vétele,
e) egyéb rendkívüli körülmények, amelyek indokolhatók és dokumentálhatók.

 6. Mintavételi helyiség
6.1. A  mintavételi helyiségnek a  HUNADO szabályzatában rögzítetteknek megfelelő alkalmasságát 

a  doppingellenőr ellenőrzi és hagyja jóvá. A  mintavételi helyiségnek alkalmasnak kell lennie arra, 
hogy a  versenyző számára a  nyugodt elvonulást, felkészülést a  mintavételre biztosítsa. A  mintavételi 
helyiség kizárólag a  mintavételi eljárással összefüggésben használható a  mintavételi eljárás ideje alatt. 
A doppingellenőrnek fel kell jegyeznie minden jelentős eltérést ezektől a kritériumoktól.

6.2. A  versenyidőszakban, illetve a  versenyen kívüli időszakban végzett doppingellenőrzés során a  mintavételi 
helyiségnek a sportrendezvény helyéhez olyan közel kell lennie, amennyire az lehetséges. Erről a szervezőnek 
kell gondoskodnia.

6.3. A mintavétel helyének elszigeteléséről és biztonságáról gondoskodni kell.
6.4. A mintavételi helyiséget versenyen úgy kell kialakítani, hogy egy elkülönített váró- és adminisztratív helyiség, 

valamint külön mosdó a mintavétel céljára biztosított legyen.
6.5. A szervezőnek gondoskodnia kell róla, hogy a mintavétel eredményes lebonyolítása és a minták biztonságos 

tárolása érdekében a mintavételi helyiségben:
a) bontatlan palackozott ásványvíz, versenyzőnként legalább 1,5 liter mennyiségben,
b) megfelelő higiénés körülményeket biztosító eszközök, valamint
c) regeneráló étel, ital, a HUNADO szabályzatában meghatározottak szerint

 rendelkezésre álljanak.
6.6. A  mintavételi helyiségben csak arra felhatalmazott személyek tartózkodhatnak, a  vizeletminta 

szolgáltatásánál csak azonos nemű doppingellenőr lehet jelen. Szükség esetén tolmács segítsége igénybe 
vehető.

6.7. A mintavételi helyiségben egy időben csak egy versenyző vizsgálata történhet.
6.8. Amennyiben versenyen kívüli vizsgálat céljából történő rendelkezésre állásra kötelezett versenyző a lakhelyét 

vagy egyéb tartózkodási helyét adja meg a mintavételi eljárás lefolytatása céljából, úgy – saját költségére – 
gondoskodnia kell alkalmas mintavételi helyiség és mosdó biztosításáról.

 7. A mintavételi eljárás
7.1. Doppingellenőrzés céljából vizelet-mintavételre, vérminta vételére, drog- és alkoholteszt elvégzésére 

kerülhet sor. A mintavétel fajtáját a mintát megrendelő szervezet dönti el.
7.2. A  HUNADO a  vonatkozó nemzetközi követelményben foglaltak alapján kidolgoz egy felelősségi rendszert 

a  minták és a  mintavételi dokumentáció felügyeleti láncának nyilvántartására, amelynek alkalmasnak kell 
lennie arra, hogy a minták és a mintavételi dokumentumok kívánt rendeltetési helyre érkezését igazolja.

7.3. A  mintavételi felszerelésnek eleget kell tennie az  egyedi azonosítás, a  biztonságos tárolás és 
a  sérthetetlenség követelményeinek, valamint a  vonatkozó nemzetközi követelményben meghatározott 
további feltételeknek.

7.4. Az  eljárás lényegét és folyamatát a  mintavétel előtt a  versenyzővel ismertetni kell. Különösen indokolt 
esetben, a  doppingellenőr engedélyével, az  általa megjelölt időpontig a  versenyző a  számára kijelölt 
kísérővel elhagyhatja a mintavételi helyiséget.

7.5. A  vizelet-mintavétel lezárható, ellenőrzött mintavételi edénybe történik, az  adminisztratív helyiségben 
tartózkodó versenyzőt segítő személy jelenlétében. A  mintavétel során csak a  doppingellenőr és kiskorú 
versenyző esetén a  törvényes képviselője, fogyatékos versenyző esetén választott kísérője lehet jelen 
az  1.1.  pontban foglaltaknak megfelelően. A  mintavétel folyamatát csak a  doppingellenőr tekintheti meg 
a  versenyző testének érintése nélkül. Fogyatékos versenyző esetén, amennyiben a  minta szolgáltatására 
önállóan nem képes, a doppingellenőr vagy a választott kísérő a fogyatékos versenyző kérésére a versenyző 
testét, illetve a mintavételi edényt megérintheti a mintaszolgáltatás érdekében.
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7.6. A  doppingellenőrnek biztosítania kell, hogy a  versenyző megfelelő számú, legalább kettő mintavételi 
edényből választhasson.

 A mintavételi edény kiválasztását követően a  versenyző – a  doppingellenőr utasítása alapján – ellenőrzi 
a  kiválasztott mintavételi edény lezárt, sértetlen, manipulációmentes állapotát. Amennyiben a  versenyző 
nem elégedett a kiválasztott mintavételi edénnyel, úgy egy további mintavételi edény választására jogosult. 
Amennyiben a versenyzőnek a rendelkezésre álló mintavételi edények egyikével szemben kifogása merül fel, 
azt a  doppingellenőrnek jegyzőkönyveznie kell. Ha a  doppingellenőr nem ért egyet a  versenyzővel abban, 
hogy a  rendelkezésre álló mintavételi edények egyike sem megfelelő, úgy utasítja a  versenyzőt a  minta 
szolgáltatására. Ha a doppingellenőr egyetért a versenyzővel abban, hogy a mintavételi edények egyike sem 
megfelelő, úgy a doppingellenőr – jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett – a mintavételi eljárást a HUNADO 
szabályzatában foglaltaknak megfelelően befejezetté nyilvánítja, vagy félbeszakítja és tájékoztatja 
a versenyzőt a további kötelezettségeiről.

7.7. A  doppingellenőrnek vagy a  hivatalos kísérőnek zavartalanul, takarás nélkül látnia kell, amint a  versenyző 
testéből a  minta távozik, és a  mintát folyamatosan meg kell figyelnie mindaddig, amíg az  alkalmazott 
mintavételi edényt le nem zárják. A  doppingellenőrzés eredményének befolyásolása, illetve a  mintavétel 
manipulációja elkerülése érdekében a  felesleges ruhadarabokat a  versenyzőnek le kell vennie. Mindig egy 
azonos nemű doppingellenőr jelenlétét kell biztosítani a mintaszolgáltatás során.

7.8. A versenyző az általa kiválasztott, előre megszámozott mintaszállító edénypárba tölti ki a vizeletmintát, majd 
lezárja azokat. Az egyedi kódot a doppingellenőrzési űrlapon fel kell tüntetni, amit a versenyző, a versenyző 
által választott versenyzőt segítő személy és a doppingellenőr ellenőriz.

7.9. A  doppingellenőr új minta szolgáltatását írhatja elő, amennyiben a  minta nem felel meg a  vonatkozó 
nemzetközi követelményben meghatározott előírásoknak, illetve a  minta eredetiségével kapcsolatban 
kétségek merülnek fel. Az  ismételt mintaszolgáltatás megtagadása az  első mintaszolgáltatás 
megtagadásának következményeivel jár. Ismételt mintaszolgáltatás esetén mindkét mintát a laboratóriumba 
kell szállíttatni.

7.10. A  versenyzőnek nyilatkoznia kell azokról a  gyógyszerekről vagy egyéb készítményekről, amelyeket 
a vizsgálatot megelőző 10 napon belül szedett. Az adatokat bizalmasan kell kezelni, de azokat fel kell tüntetni 
a doppingellenőrző űrlapon.

7.11. A  doppingellenőr által kitöltött doppingellenőrzési űrlapon szereplő adatok helyességét, valamint 
a  mintavétel befejezését a  mintavételkor a  mintavételi helyiségben tartózkodó valamennyi személy 
aláírásával igazolja az  űrlapon, amelyen a  doppingellenőrzéssel kapcsolatos bármilyen további észrevételt 
dokumentálni kell.

7.12. A doppingellenőrzési űrlap 1-1 példányát megkapja
a) a versenyző,
b) a HUNADO,
c) az érintett sportszövetség és
d) a  minta kezelését végző laboratórium (ezen a  példányon a  versenyző személyes adata nem 

szerepelhet, csak kódszám).
7.13. A  versenyző felelőssége, hogy az  elemzéshez megfelelő mennyiségű vizeletet és megfelelő fajsúlyú 

mintát szolgáltasson. Az  elemzéshez megfelelő mennyiségű vizeletmértékről és megfelelő fajsúlyértékről 
a doppingellenőr tájékoztatja a versenyzőt. Az elemzéshez megfelelő
a) fajsúly: 1,005 vagy magasabb fajsúly refraktométerrel mérve, illetve 1,010 vagy magasabb érték 

laboratóriumi mérőpálcával mérve;
b) vizeletmennyiség: legalább 90 milliliter, továbbá a  helyszíni mérésekhez szükséges mennyiség 

(maximum 30 milliliter).
7.14. A  doppingellenőr addig folytatja a  mintavételt, amíg nem teljesülnek az  elemzéshez megfelelő fajsúly 

követelményei, vagy amíg a  doppingellenőr meg nem állapítja, hogy rendkívüli körülmény (különösen: 
további mintavételi felszerelés hiánya, illetve ha a  mintavételi helyiség nem áll tovább rendelkezésre) áll 
fenn. A  rendkívüli körülményeket a  doppingellenőr köteles jegyzőkönyvezni. Ha megállapítást nyer, hogy 
a  versenyző által adott egyik minta sem felel meg az  elemzéshez megfelelő fajsúly követelményeinek, és 
a  doppingellenőr úgy találja, hogy rendkívüli körülmény fennállása miatt lehetetlen folytatni a  mintavételi 
eljárást, úgy a  mintavételi eljárást a  HUNADO szabályzatában foglaltaknak megfelelően befejezetté 
nyilvánítja, vagy félbeszakítja és tájékoztatja a versenyzőt a további kötelezettségeiről.
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 8. A doppingellenőrzés megtagadása vagy elmulasztása
A doppingellenőrzés megtagadásának vagy elmulasztásának tényét az  erre rendszeresített nyomtatványon és 
a doppingellenőrzési űrlapon dokumentálni kell a doppingellenőr, továbbá amennyiben lehetséges, a versenyző és 
a versenyzőt segítő személy aláírásával együtt. Visszautasítás, a doppingellenőrzés elmulasztása vagy téves, illetve 
megkésett megjelenés a doppingellenőrzés színhelyén a pozitív vizsgálati eredménnyel azonos elbírálás alá esik.

 9. A mintakezelési eljárás
9.1. A laboratóriumba történő mintaszállítás

9.1.1. A  szállítás akkor kezdődik, amikor a  minták és a  dokumentáció elhagyják a  mintavételi állomást, 
és akkor fejeződik be, amikor a  minták és a  mintavételi dokumentáció átvételét a  laboratórium 
visszaigazolja.

9.1.2. A  mintákat mindig a  WADA által akkreditált vagy a  WADA által más módon jóváhagyott 
laboratóriumba kell szállítani, a  HUNADO által engedélyezett szállítási módszerrel, a  mintavételi 
eljárás befejezése utáni lehető legkorábbi időpontban. A mintákat úgy kell szállítani, hogy a minták 
károsodása lehetőleg elkerülhető legyen. A versenyző azonosítására alkalmas dokumentumok nem 
mellékelhetők a WADA által akkreditált vagy a WADA által más módon jóváhagyott laboratóriumnak 
küldött mintához vagy dokumentációhoz. A  mintákat a  nemzetközi követelményeknek, valamint 
a  nemzetközi doppingellenes szervezetek által elfogadott módon, a  biztonság szabályainak 
megfelelően kell a  laboratóriumba küldeni az  erre a  célra rendszeresített formanyomtatvány 
kíséretében. A minták átvételét azok megérkezését követően a laboratóriumban dokumentálni kell.

9.2. A minta tárolása
9.2.1. Amennyiben a minta laboratóriumba történő azonnali szállítása nem lehetséges, annak megfelelő 

tárolásáról a HUNADO-nak kell gondoskodnia.
9.2.2. A  minta tárolása során biztosítani kell, hogy a  minta a  tárolást követően is alkalmas legyen 

a  laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, és kizárólag a  szállítására és tárolására felhatalmazott 
személyek férhessenek hozzá.

9.3. A laboratóriumi eljárás
9.3.1. Az  analízist végző laboratóriummal kötött szerződése alapján a  HUNADO gondoskodik a  minta 

analízisének elvégzéséről, amely során a  nemzetközi követelményeknek megfelelően biztosítani 
kell:
a) a laboratóriumon belüli megfelelő mintakezelést;
b) az analízisre vonatkozó speciális előírások megtartását;
c) az eredmények bizalmas kezelését.

9.3.2. A  laboratórium értesíti a  HUNADO-t az  „A” jelű minta pozitív vizsgálati eredményéről, valamint 
ha az  analízis a  minta mennyisége, minősége vagy más körülmény miatt nem végezhető el. 
A laboratórium a „B” jelű minta vizsgálatát a HUNADO megkeresésére végzi el, amelyen a versenyző 
vagy az általa meghatalmazott személy jelen lehet, egyéb esetben a „B” jelű mintát a laboratórium 
a nemzetközi követelményekben meghatározott időpontig köteles megőrizni.

9.3.3. A  vizsgálat eredményét bizalmasan, az  érintettek személyiségi jogainak védelmére tekintettel kell 
kezelni.

9.3.4. Azon minták elemzése is kötelező, amelyek nem felelnek meg az elemzéshez szükséges fajsúlyi és 
mennyiségi követelményeknek.

 10. Dopping-mintavételi és -kezelési eljárási rend állatok ellenőrzése esetén
Az állatoktól származó mintavétellel és -kezeléssel, valamint a  doppingellenőrzések eredményének kezelésével és 
közlésével kapcsolatos feladatokat a HUNADO szabályzata tartalmazza.

 11. Doppingvétségek elkövetésének igazolása
11.1. A  rendeletben meghatározott, laboratóriumi elemzést nem igénylő doppingvétségek elkövetésének 

igazolása érdekében a  HUNADO feladata a  hatékony információgyűjtés, és a  beszerzett információk 
összegzése, értékelése és azok felhasználása a doppingeljárásban.

11.2. A  HUNADO köteles a  rendeletben meghatározott valamennyi, doppingvétséget megalapozó magatartás 
kivizsgálására, ideértve sportszakemberek vagy más személyek érintettségének vizsgálatát is. A  HUNADO 
hivatalból köteles doppingeljárás kezdeményezésére: a  kiskorú versenyző által tanúsított, doppingvétséget 
megalapozó magatartás esetén a  kiskorú felkészítését végző vagy abban közreműködő, vagy legalább két 
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fő, doppingvétséget megalapozó magatartást tanúsító versenyzőnek segítséget nyújtó sportszakemberrel 
szemben.

11.3. A HUNADO a doppingvétségek elkövetésének igazolása körében tisztességes, objektív és pártatlan eljárásra, 
továbbá a  bűnmegelőzésben és a  doppingellenes küzdelemben résztvevő hazai és nemzetközi szervekkel 
történő együttműködésre köteles.

 12. Felvilágosító tevékenység
12.1. A  HUNADO társadalmi (egészségnevelő), valamint sportszakmai ismeretterjesztő tevékenységet végez, 

e  körben a  sportolók részére szánt táplálék- és étrend-kiegészítők alkalmazásával és veszélyeivel, 
a  mindenkor hatályos tiltólistával, a  gyógyászati célú mentességgel, valamint a  versenyen kívüli vizsgálat 
céljából történő rendelkezésre állásra vonatkozó előírásokkal (ideértve egy internetalapú adatbázis-
kezelési rendszer (ADAMS) –  adatvédelmi szabályokkal összhangban történő – alkalmazását is, amelynek 
célja a  versenyzők és a WADA doppingellenes tevékenységeikben történő támogatása) kapcsolatban nyújt 
tájékoztatást.

12.2. A sportszakmai ismeretterjesztés részeként a HUNADO
a) évente legalább egy doppingellenes konferencia keretein belül ismerteti a doppingellenes hazai és 

nemzetközi tevékenység aktuális kérdéseit;
b) olimpiai ciklusonként valamennyi sportszövetség részére – felkérés alapján – felvilágosító előadást 

tart;
c) információs telefonvonalat tart fent;
d) lehetőséget biztosít elektronikus levél útján történő felvilágosításra;
e) gondoskodik a  doppingellenőrök képzéséről, továbbképzéséről, valamint – a  doppingellenes 

tevékenység népszerűsítése érdekében – társadalmi eseményeken történő megjelenésükről.”

A Kormány 325/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 81.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 81.  § 
(2) bekezdés i) pontjában, továbbá
a 2. alcím tekintetében a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.  évi XLIII.  törvény 
342.  § (1)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében megállapított 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: NAV Korm. r.) I. fejezete a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B.  § A  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alsó fokú vámszerv – a  Különleges Szolgálat által magának 
fenn nem tartott ügyben – a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és  
a  352/78/EGK, a  165/94/EK, a  2799/98/EK, a  814/2000/EK, az  1290/2005/EK és a  485/2008/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendelet (a  továbbiakban: 1306/2013/EU rendelet) V.  cím 
III.  fejezetében meghatározott EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a  külön jogszabály szerinti helyszíni szemle 
lefolytatását a Különleges Szolgálat szakmai irányítása és felügyelete mellett végzi.”

2. § (1) A NAV Korm. r. 12. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A NAV Központi Hivatala:)
„d) ellátja az 1306/2013/EU rendelet 85. cikkében meghatározott feladatokat (Különleges Szolgálat), végzi továbbá 
a  Különleges Szolgálat által magának fenntartott ügyekben az  1306/2013/EU rendelet V.  cím III.  fejezetében 
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meghatározott EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a  külön jogszabály szerinti EMGA felülellenőrzést, illetve 
helyszíni szemle lefolytatását,”

 (2) A NAV Korm. r. 12. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A NAV Központi Hivatala:)
„h) végzi a  behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti, a  Magyar 
Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai által benyújtott nyilatkozatok záradékolását,”

3. § (1) A NAV Korm. r. 15. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„h) az  1306/2013/EU rendelet V.  cím III.  fejezete szerinti EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a  külön jogszabály 
szerinti helyszíni szemle lefolytatását.”

 (2) A NAV Korm. r. 15. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A 2. számú Repülőtéri Igazgatóság első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„d) az  1306/2013/EU rendelet V.  cím III.  fejezete szerinti EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a  külön jogszabály 
szerinti helyszíni szemle lefolytatását.”

4. §  A NAV Korm. r. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A NAV tv. 36/E. § (3) bekezdése alapján kizárólag a Bevetési Főigazgatóság járhat el.”

5. § (1) A NAV Korm. r. 27. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok 
tekintetében:)
„g) a vámszabad terület és vámszabad raktár engedélyezésével összefüggő feladatok ellátása,”

 (2) A NAV Korm. r. 27. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok 
tekintetében:)
„l) a nem természetes személy részére behozott nemesfémtárgyak – a kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási 
vagy ipari célt szolgáló nemesfémtárgyak kivételével –, valamint a drágakövek tekintetében
la) árutovábbítás vámeljárás,
lb) szabad forgalomba bocsátás vámeljárás – ideértve az átmeneti megőrzés engedélyezését is –,
lc) kiviteli eljárás
lefolytatása,”

6. § (1) A NAV Korm. r. 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a  székhelye Budapest, illetve Pest 
megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„a) a Vtv.-ben meghatározott vámigazgatási feladatokat, ide nem értve a Vtv. 7/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
utólagos ellenőrzést, a Vtv. 7/U. § (1) bekezdése szerinti EMGA utólagos ellenőrzést, valamint az e rendelet alapján 
a hatáskörébe utalt vámigazgatási feladatokat,”

 (2) A NAV Korm. r. 28. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a  székhelye Budapest, illetve Pest 
megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„d) a  hatósági felügyeletet – ide nem értve az  adó-visszaigénylési (adó-visszatérítési) kérelem elbírálása során 
végzett, Jöt. 49. § (5) bekezdése szerinti kiutalás előtti ellenőrzést – és a jövedéki ellenőrzést,”

7. §  A NAV Korm. r. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § A KAVIG végzi a 27. § a)–c), e)–i), l), n) és q) pontja szerinti feladatok ellátásával összefüggő, a Vtv. 7/C. § 
(1) bekezdés a)–b) és d)–e) pontja szerinti utólagos ellenőrzést.”

8. §  A NAV Korm. r. 32/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/D.  § Az  Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság folytatja le az  1306/2013/EU rendelet V.  cím 
III.  fejezetében meghatározott EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a  külön jogszabály szerinti helyszíni szemle 
lefolytatását azon személyek tekintetében – ide nem értve a KAVIG hatáskörébe tartozó kiemelt adózókat –, akiknek, 
illetve amelyeknek székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található.”
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9. §  A NAV Korm. r. „A vámszervek különös hatásköri szabályai” alcíme a következő 32/E. §-sal egészül ki:
„32/E. § A Vtv. 7/Q. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot az utólagos ellenőrzést vagy az EMGA utólagos ellenőrzést 
végző vámszerv folytatja le, vagy indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános 
szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámszervet.”

10. §  A NAV Korm. r. 36. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A Kormány az Aktv. 43. § (1) bekezdésében megjelölt illetékes hatóságként a NAV szervezetén belül a Központi 
Hivatalt jelöli ki.”

11. § (1) A NAV Korm. r. 45. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (3c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3b) Amennyiben az ellenőrzést az adóigazgatóság illetékességi területén kívül végzi, és az Art. 14. § (4) bekezdése 
vagy a  99.  § (1a)  bekezdése alapján megállapított mulasztási bírság a  felszámolót, a  végelszámolót, volt 
végelszámolót, illetve a  vezető tisztségviselőt, volt vezető tisztségviselőt terheli, a  mulasztási bírságot az  eljáró 
adóigazgatóság szabja ki.
(3c) Az Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenőrzést követő hatósági eljárásra az ellenőrzést lefolytató 
adóigazgatóság az illetékes.”

 (2) A NAV Korm. r. 45. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az alábbi ügyekben az  adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton benyújtott kérelmére – a  18.  § (1)  bekezdés 
a)–b), d)–i)  pontjában és 19.  § (1)  bekezdésében megjelölt adózók kivételével – a  NAV bármelyik megyei (fővárosi) 
adóigazgatósága eljárhat:]
„a) az Art. 85/A. §-a szerinti adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés,”

 (3) A NAV Korm. r. 45. § (4) bekezdése a következő g)–n) ponttal egészül ki:
[Az alábbi ügyekben az  adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton benyújtott kérelmére – a  18.  § (1)  bekezdés 
a)–b), d)–i)  pontjában és 19.  § (1)  bekezdésében megjelölt adózók kivételével – a  NAV bármelyik megyei (fővárosi) 
adóigazgatósága eljárhat:]
„g) az adózó bevallásaival kapcsolatos tájékoztatás és a feldolgozó rendszerből nyomtatott adatállomány (kivonat) 
kiadásával kapcsolatos ügyintézés,
h) az adózó személyi jövedelemadó bevallásaival kapcsolatos ügyintézés,
i) a telefonos ügyintézést lehetővé tevő ügyfélazonosító-számmal kapcsolatos ügyintézés,
j) a  személyi jövedelemadó meghatározott részének – külön törvény szerinti – felajánlásáról szóló rendelkező 
nyilatkozatok átvétele és nyilvántartásba vétele,
k) az  adózó állandó meghatalmazottjának, megbízottjának az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon tett 
bejelentésével kapcsolatos ügyintézés,
l) az adózóra vonatkozó egységes adóalany- és ügyfélnyilvántartásban szereplő adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, 
kivonat kiadása ügyében,
m) a legfeljebb 180 napos – biztosítási kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti pályakezdő 
munkavállaló után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó adókedvezménye igénybevételéhez szükséges 
igazolással kapcsolatos ügyintézés,
n) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti működő adóalanyként történő nyilvántartásba 
vétellel, működő adóalanyi státusz igazolásával kapcsolatos ügyintézés.”

 (4) A NAV Korm. r. 45. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Amennyiben a  (10)  bekezdés szerinti esetben az  adóhatóság az  adózót a  lakóhelyéhez, székhelyéhez, 
a  központi ügyintézés helyéhez, telephelyéhez legközelebb eső hivatali helyiségébe idézi, és az  adózó 
az adóhatóság idézésében megjelölt helyen és időpontban nem jelent meg, és távolmaradását előzetesen, alapos 
okkal nem mentette ki vagy 8 napon belül megfelelően nem igazolta, a továbbiakban az ellenőrzést az ellenőrzést 
végző adóhatóság a székhelye szerinti hivatali helyiségében folytatja le.”

12. §  A NAV Korm. r. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzésével kapcsolatos ajándékozási és visszterhes 
vagyonátruházási illetéket az  a  megyei (fővárosi) adóigazgatóság szabja ki, amelynek illetékességi területén 
a praxisjog szerinti telephely van.”
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13. §  A NAV Korm. r. 57. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti esetben a  regisztrációs adóval kapcsolatos utólagos ellenőrzés 
lefolytatására a regisztrációs adó megállapítására irányuló eljárást lefolytató szerv az illetékes.”

14. § (1) A NAV Korm. r. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 32/A. § szerinti vámszerv az engedélyezett gazdálkodói tanúsítványok kiadása, felügyelete, újbóli értékelése, 
illetve az egyszerűsített engedélyezési eljárás során az AEO feltételek vizsgálatakor az illetékességi területén kívül is 
eljárhat.”

 (2) A NAV Korm. r. 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A  32/E.  § szerinti esetben az  utólagos ellenőrzést vagy az  EMGA utólagos ellenőrzést végző vámszerv a Vtv. 
7/Q. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezhet.
(4) A  megyei vám- és pénzügyőri igazgatóság, valamint a  KAVIG a  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi 
LXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Ktdt.) 29/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott ellenőrzés végrehajtása során 
a Ktdt. 29/A. § (23) bekezdése szerinti kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezhet.”

15. §  A NAV Korm. r. 72. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  8/B.  § és a  12.  § d)  pontja a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és  
a  352/78/EGK, a  165/94/EK, a  2799/98/EK, a  814/2000/EK, az  1290/2005/EK és a  485/2008/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való 
megfelelést szolgálja.”

16. §  A NAV Korm. r
1. 29. § (1) bekezdésében a „KAVIG” szövegrész helyébe a „NAV Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága” 

szöveg,
2. 32/A.  §-ában a „kiadását és nyomon követését, valamint az  EK végrehajtási rendelet szerinti” szövegrész 

helyébe a „kiadását, felügyeletét, újbóli értékelését, illetve az  egyszerűsített engedélyezési eljárás során az” 
szöveg,

3. 51.  § (1a)  bekezdésében az  „A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i  
2913/92/EGK tanácsi rendelet (a  továbbiakban: EK vámkódex) 78.  cikke szerinti vámáru-nyilatkozatok 
utólagos ellenőrzését” szövegrész helyébe az  „A Vtv. 7/C.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti utólagos 
ellenőrzést” szöveg,

4. 58.  § (1)  bekezdésében az  „a hatósági felügyelet keretében végzett adóztatási feladatokkal” szövegrész 
helyébe az  „a hatósági felügyelet keretében végzett adóztatási feladatokkal – ide nem értve 
az  adó-visszaigénylési (adó-visszatérítési) kérelem elbírálása során végzett, Jöt. 49.  § (5)  bekezdése szerinti 
kiutalás előtti ellenőrzést –” szöveg

lép.

17. §  Hatályát veszti a NAV Korm. r.
1. 45. § (4) bekezdés c) pontja,
2. 45. § (4) bekezdés f ) pontjában az „és bevallásaival” szövegrész,
3. 50. § (2) bekezdésében az „ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó” szövegrész.

2. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga 
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga 
vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A  rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint 
a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. 
(IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Mentesül a rendészeti alapvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki)
„g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben 
előírt alapfokú szaktanfolyami végzettséggel rendelkezik vagy annak letétele alól jogszabály mentesíti.”
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19. § (1) Az R2. 10. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Mentesül a rendészeti szakvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki)
„e) annak letétele alól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény alapján mentesül.”

 (2) Az R2. 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának kizárólag a  rendészeti szakvizsga kötelező 
vizsgatárgyából kell vizsgát tenni, ha a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben előírt középfokú 
szaktanfolyami végzettséggel rendelkezik vagy annak letétele alól jogszabály mentesíti.”

3. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

4. Az Európai Unió jogának való megfelelés

21. §  Az. 1.  § és a  2.  § (1)  bekezdése a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és  
a  352/78/EGK, a  165/94/EK, a  2799/98/EK, a  814/2000/EK, az  1290/2005/EK és a  485/2008/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való 
megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetéséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10.  § 1.  pontja tekintetében a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 27.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában,
a 10.  § 3.  pontja tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 77.  § (1)  bekezdés a) és 
d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: NTH) 2014. december 31-én jogutód nélkül megszűnik.

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

3. § (1) Az NTH magánjogi jogait és kötelezettségeit 2015. január 1-jétől a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) gyakorolja és teljesíti.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogok és kötelezettségek átszállása az NTH-val szemben fennálló követeléseket nem teszi 
lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet 
érvényesíteni.

 (3) A 2014. december 31-én már fennálló, továbbá az NTH megszűnésével kapcsolatban keletkező számviteli és adózási 
kötelezettségeket az NTH által átadott iratok alapján 2015. január 1-jétől a Minisztérium teljesíti.

 (4) 2015. január 1-jétől az  NTH 2014. december 31-ig elindított közbeszerzési eljárásaiban az  NTH helyébe 
a Minisztérium lép.

 (5) Az NTH 2014. december 31-ig indult peres és nemperes eljárásaiban 2015. január 1-jétől az  NTH helyébe 
a Minisztérium lép.
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4. § (1) Az  NTH megszűnésének napján az  NTH fizetési számláit meg kell szüntetni, a  megszűnés napján az  NTH fizetési 
számláin lévő pénzeszközök, az NTH javára szóló fizetési megbízás alapján az NTH fizetési számláin még jóvá nem írt 
összegek és az NTH e napon fennálló készpénzállománya a Minisztériumot illetik meg.

 (2) Az  NTH számláit vezető szerv az  NTH megszűnésének napján az  NTH rendelkezése alapján átutalja valamennyi, 
az NTH fizetési számláján lévő pénzeszközt a Minisztérium fizetési számlájára.

5. §  Az NTH 2014. december 31-én hivatalban lévő elnöke, illetve az  általa adott meghatalmazás alapján az  NTH más 
vezetője vagy vezetői legkésőbb 2014. december 31-én jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át
a) az NTH feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lévő ügyeket és az  azokhoz tartozó teljes 

dokumentációt,
b) az NTH tervezési és módszertani háttérdokumentációját,
c) az NTH-nak a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó 

feladatok ellátása során keletkezett dokumentációt,
d) a foglalkoztatottak személyi anyagát, vagyonnyilatkozatait,
e) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján 

készített szakvéleményeket és
f ) mindazon dokumentumokat, amelyek a  Minisztériumot terhelő kötelezettségvállalás gyakorlásához és 

a jogok érvényesítéséhez szükségesek
a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek, illetve az  általa adott meghatalmazás alapján 
a Minisztérium más vezetőjének.

6. §  Az NTH 2014. december 31-én folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásaiban 2015. január 1-jétől az  NTH 
helyébe a Minisztérium lép.

7. §  Az NTH 2014. december 31-én folyamatban lévő európai uniós finanszírozású pályázatai és projektjei, valamint 
a  Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatósági és technikai titkársági feladatai 
tekintetében 2015. január 1-jétől az  NTH helyébe a  Minisztérium lép. A  területfejlesztés stratégiai tervezéséért 
felelős miniszter a  projektekkel összefüggésben szükséges szerződésmódosításokat 2014. december 31-ét 
követő tíz napon belül kezdeményezi. A  támogató, illetve a  közreműködő szervezet a  szerződésmódosítások 
végrehajtásáról a kezdeményezéstől számított húsz napon belül intézkedik.

8. §  A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az  Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz és az  Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a  területi 
együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 
49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„b) a  nemzeti kapcsolattartó pont: a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium;”

9. §  A 2014–2020-as programozási időszakban a  transznacionális és interregionális együttműködési programok 
végrehajtási intézményeiről szóló 126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §  Hatályát veszti
1. a területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 

szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés l) pontja,
2. a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet,
3. az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel 

összefüggő lényeges adatokról, valamint a  lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. 
(VII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet 33. pontja,

4. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
„H) Nemzetgazdasági miniszter” táblázat 6. sora.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelethez

A 2014–2020-as időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásában részt vevő szervezetek

A B C D E F G

1. Duna transznacionális 
együttműködési 

program

Közép-európai 
transznacionális 
együttműködési 

program

INTERREG EUROPE 
interregionális 

együttműködési 
program

INTERACT III 
interregionális 

együttműködési 
program

ESPON 2020 
interregionális 

együttműködési 
program

URBACT III 
interregionális 

együttműködési 
program

2. irányító hatóság és 
közös titkárság

Nemzetgazdasági 
Minisztérium szervezeti 

egysége

– – – – –

3. igazoló hatóság Magyar Államkincstár – – – – –

4. ellenőrzési hatóság Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

– – – – –

5. ellenőri csoport 
magyar tagja

– Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

6. nemzeti kapcsolattartó 
pont

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

– Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Lechner Lajos 
Tudásközpont 

Területi, Építésügyi, 
Örökségvédelmi és 

Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

7. hitelesítési 
tevékenységre kijelölt 

szervezet

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

– – Nemzetgazdasági 
Minisztérium

8. az operatív 
program technikai 

segítségnyújtási 
keretéhez történő 

nemzeti hozzájárulás 
biztosítója

európai uniós források 
felhasználásáért felelős 

miniszter

európai uniós források 
felhasználásáért felelős 

miniszter

európai uniós források 
felhasználásáért felelős 

miniszter

európai uniós források 
felhasználásáért felelős 

miniszter

területfejlesztés 
stratégiai tervezéséért 

felelős miniszter

településfejlesztésért 
és településrendezésért 

felelős miniszter

”
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A Kormány 327/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.  évi 
XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya a  Törvény 1.  § (5)  bekezdésében és 2.  § (2)  bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások 
keretében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § 
(1) bekezdés 40. pont a) alpontja és b) alpont ba) alpontja szerinti következő hitel és pénzkölcsön nyújtási tevékenységre 
terjed ki:]
„e) nemzetközi versenyképességet javító befektetésekre, beruházásokra, forgóeszközigényekre nyújtott hitelek 
(a továbbiakban: versenyképességet javító hitel),”

 (2) Az R1. 1. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Nem vonható be a  kamatkiegyenlítési rendszerbe a  beszállítói hitellel, export célú befektetési hitellel vagy 
versenyképességet javító hitellel finanszírozott összegig az azon áruhoz vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó 
exporthitel és refinanszírozási exporthitel, amely áruhoz vagy szolgáltatáshoz korábban nyújtott beszállítói hitel, 
export célú befektetési hitel vagy versenyképességet javító hitel a  kamatkiegyenlítési rendszerbe már bevonásra 
került.
(7) A  (6)  bekezdés nem alkalmazandó azon áruhoz vagy szolgáltatáshoz nyújtott exporthitelre és refinanszírozási 
exporthitelre, amely a  beszállítói hitel, export célú befektetési hitel vagy versenyképességet javító hitel nyújtását 
követően további feldolgozáson vagy megmunkáláson átesett más áruhoz vagy a  kamatkiegyenlítési rendszerbe 
bevont beszállítói hitellel, export célú hitellel vagy versenyképességet javító hitellel finanszírozott szolgáltatás 
igénybe vételével nyújtott más szolgáltatáshoz kapcsolódik.”

2. §  Az R1. 2. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Eximbank a következő, a 6. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő exporthitelek, refinanszírozási exporthitelek, 
egyéb export célú hitelek, egyéb export célú refinanszírozási hitelek, versenyképességet javító hitelek, versenyképességet 
javító refinanszírozási hitelek és exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelek kapcsán számolhat 
el a  központi költségvetéssel a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a  Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
foglaltak szerint:)
„f ) a  versenyképességet az  Eximbank üzletpolitikájában a  Törvény 1.  § (5a)  bekezdés 5–7.  pontjában 
meghatározottak alapján rögzített feltételeknek megfelelően javító gazdálkodó szervezet magyarországi 
befektetéseihez, beruházásához, vagy magyarországi termelő tevékenységéhez, szolgáltatás-nyújtásához 
kapcsolódó forgóeszközigény finanszírozásához nyújtott hitelek.”

3. § (1) Az R1. 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„h) CIRR Bizottság: a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és 
az Eximbank szakértőiből, valamint a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által delegált további egy szakértőből 
álló Kamatkiegyenlítési Rendszer Szakértői Bizottság;”
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 (2) Az R1. 3. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„q) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás.”

4. § (1) Az R1. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  belföldi gazdálkodó szervezet által, vagy ha a  szolgáltatás teljesítésének helye szerinti ország irányadó 
jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott országban nem jogosult szolgáltatás nyújtására, 
az  általa vagy legalább 33%-os részesedésével az  adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság 
által megvalósított építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az  ezekhez közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási költségekkel csökkentett értékének legalább 
egynegyed részben magyar származású exportnak kell minősülnie. Erről a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
az Eximbank által jóváhagyott eljárás alapján állít ki származási igazolást. Egynegyed résznél kisebb magyar hányad 
esetén a finanszírozás csak a magyar hányad exporthitelezésére, valamint az 1. § (2) bekezdésében meghatározott 
követelésvásárlásra terjedhet ki. A  részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha a  részteljesítéskori magyar hányad 
mértéke megfelel a kivitelezési ütemtervben előre meghatározott magyar hányadnak.”

 (2) Az R1. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Eximbank a  kamatkiegyenlítési rendszer keretében csak olyan exportcélú befektetési hitel kapcsán 
számolhat el a  központi költségvetéssel, amely esetében az  exportcélú befektetési hitelnyújtás eredményeként 
megvalósuló befektetés exportárbevételt eredményez, és ha az  exportőr az  Eximbanknak, refinanszírozás esetén 
a finanszírozó hitelintézetnek írásban nyilatkozik arról, hogy az Eximbank által folyósítandó exportcélú befektetési 
hitelből olyan befektetés valósul meg, amely magyar származású áru gyártását és exportálását, vagy magyar 
származású szolgáltatás nyújtását és a  szolgáltatás exportálását teszi lehetővé, legalább az  exportcélú befektetési 
hitel összegében. Az  exportőr az  áru eredetének igazolására az  áru exportjának megkezdésekor az  annak 
kiadására felhatalmazott kamarai szerv által kiállított származási bizonyítványt az  Eximbankhoz, refinanszírozás 
esetén a  finanszírozó hitelintézethez nyújtja be. Az  exportőr által beszerzett származási bizonyítvány hiányában 
a  nyilatkozatok megtételére, valamint a  befektetést megvalósító gazdálkodó szervezet által gyártott áru vagy 
nyújtott szolgáltatás vonatkozásában a  magyar származás igazolására vonatkozó kötelezettség teljesítésére 
az  exportőr helyett a  befektetést megvalósító gazdálkodó szervezet is jogosult. A  szolgáltatás eredetének 
igazolására és ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések alkalmazandók.”

 (3) Az R1. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  Eximbank által a  kamatkiegyenlítési rendszer keretében nyújtott versenyképességet javító hitelek és 
versenyképességet javító refinanszírozási hitelek feltételeinek meg kell felelniük az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet, a  800/2008/EK bizottsági rendelet, vagy a  651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseinek. További 
feltétel, hogy a  hiteladós gazdálkodó szervezet által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki 
a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
törvény, illetve a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint 
a hiteladóssal biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. A gazdálkodó szervezet az e bekezdésben foglalt 
feltételeknek való megfelelést a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási 
szerve által kiállított dokumentumokkal alátámasztottan igazolja. A feltételek megvalósulását az Eximbank ellenőrzi.”

5. §  Az R1. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Eximbank csak azzal a belföldi hitelintézettel köthet két éven belüli futamidejű refinanszírozási exporthitel 
szerződést, egyéb export célú refinanszírozási hitelszerződést, versenyképességet javító hitelt refinanszírozó 
hitelszerződést, valamint exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelszerződést, amely 
hitelintézetnél e  forrás terhére nyújtott két éven belüli futamidejű hitel piaci kamatozású, és az  alkalmazott 
kamatláb eléri vagy meghaladja a  kiváló minősítésű ügyfél magas biztosítékkal fedezett ügylete esetén 
alkalmazandó egyéni referencia kamatláb mértékét.”

6. §  Az R1. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Ez a rendelet
1. a  Szerződés 87. és 88.  cikke alkalmazásában a  támogatások bizonyos fajtáinak a  közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i  
800/2008/EK bizottsági rendelet,
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2. 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 és
3. 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
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

7. §  Az R1.
a) 2. § d) pontjában az „a) pontjában” szövegrész helyébe az „1. pontjában”,
b) 2. § e) pontjában a „b) pontjában” szövegrész helyébe a „2. pontjában”,
c) 3. § i) pontjában az „a) pontja” szövegrész helyébe az „1. pontja”,
d) 3. § k) pontjában a „b) pontja” szövegrész helyébe a „2. pontja”
szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az R1. 6. § (7) bekezdésében az „a 800/2008/EK bizottsági rendelet,” szövegrész.

2. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány 
készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a  központi költségvetés terhére, a  Kormány készfizető 
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  belföldi gazdálkodó szervezet által, vagy ha a  szolgáltatás teljesítésének helye szerinti ország irányadó 
jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott országban nem jogosult szolgáltatás nyújtására, 
az  általa vagy legalább 33%-os részesedésével az  adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság 
által megvalósított építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az  ezekhez közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási költségekkel csökkentett értékének legalább 
egynegyed részben magyar származású exportnak kell minősülnie. Erről a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
a Mehib Rt. által jóváhagyott eljárás alapján állít ki származási igazolást. Egynegyed résznél kisebb magyar hányad 
esetén a Mehib Rt. kockázatvállalása a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel csak a magyar hányadra terjedhet 
ki. A  részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha a  részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a  biztosítási 
kötvényben előre meghatározott magyar hányadnak.”

10. §  Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Mehib Rt. igazgatósága az  egyes országokat kockázati kategóriába sorolja be, megállapítja a  vonatkozó 
fedezeti politikát, valamint a  központi költségvetési törvényben rögzített biztosítási állomány felső határa és 
az  országkockázati besorolás figyelembe vételével az  országlimiteket. A  kockázati besorolást, a  fedezeti politikát, 
valamint az országlimiteket a Mehib Rt. igazgatósága legalább évenként felülvizsgálja, szükség esetén az évenkénti 
kötelező felülvizsgálatok között is módosíthatja.”

11. §  Az R2. 2. § (1) bekezdés
a) o) pontjában az „a) pontja” szövegrész helyébe az „1. pontja”,
b) q) pontjában a „b) pontja” szövegrész helyébe a „2. pontja”,
c) x) pontjában a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „3. pontjában”
szöveg lép.

12. §  Hatályát veszti az R2. 10. § (4) és (5) bekezdése.
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3. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, 
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes 
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- 
és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. rövid lejáratú garancia: a  finanszírozó hitelintézetnek a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság 
kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/1998. Korm. rendelet) 8. § 
(1) bekezdése alapján nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául, 
vagy az  EK-Szerződés 87. és 88.  cikkének a  kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való 
alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (HL C 155., 2008.06.20 10–22.o.) előírásaival összhangban megállapított 
kamatlábon nyújtott, két évet meg nem meghaladó kölcsönszerződés biztosítékául a Magyar Export-Import Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) által vállalt garancia;”

 (2) Az R3. 1. §-a a következő 15. és 16. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. hitelfedezeti garancia: a  legalább két éves, vagy két évet meghaladó futamidejű, az  EK-Szerződés 87. és 
88.  cikkének a  kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági 
közlemény (HL C 155., 2008.06.20 10–22.o.) előírásaival összhangban megállapított kamatlábon nyújtott hitelhez 
az Eximbank által vállalt garancia;
16. Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garancia: a  Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott hitelek 
biztosítékául az Eximbank által nyújtott garancia.”

14. §  Az R3. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vállalkozás, ha nem szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján közzétett köztartozásmentes 
adózói adatbázisban, akkor az  (1)  bekezdés c)  pontjának teljesülését hatvan napnál nem régebbi, eredeti vagy 
közjegyző által hitelesített adóhatósági igazolással teljesítheti.”

15. §  Az R3. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  belföldi gazdálkodó szervezet által, vagy ha a  szolgáltatás teljesítésének helye szerinti ország irányadó 
jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott országban nem jogosult szolgáltatás nyújtására, 
az  általa vagy legalább 33%-os részesedésével az  adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság 
által megvalósított építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az  ezekhez közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási költséggel csökkentett értékének legalább 
egynegyed részben magyar származású exportnak kell minősülnie. Erről a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
az  Eximbank által jóváhagyott eljárás alapján állít ki származási igazolást. Egynegyed résznél kisebb magyar 
hányad esetén a  finanszírozás csak a  magyar hányad exporthitelezésére, valamint a  85/1998. Korm. rendelet 1.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott követelésvásárlásra terjedhet ki. A  részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha 
a  részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a  kivitelezési ütemtervben előre meghatározott magyar 
hányadnak.”

16. §  Az R3. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § Az  Eximbank által vállalt befektetési hitelgaranciára, beszállítói hitelgaranciára, importhitel garanciára, 
rövid lejáratú garanciára, versenyképességet javító hitelgaranciára, valamint hitelfedezeti garanciára a 11. és 12. § 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

17. §  Az R3. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garanciák
a) a 11. és 12. § rendelkezései szerint,
b) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban, vagy
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban
nyújthatók.”
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18. §  Az R3. a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § Ez  a  rendelet 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 és 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 hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

4. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 8. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

20. §  Ez a  rendelet 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 és 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 hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Hatályát veszti az R. 3. mellékletében foglalt táblázat 15. sora.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 176. szám 24451

1. melléklet a 328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12. és 13. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(1.) (A beruházás megnevezése) (Kedvezményezett neve) (Beruházás azonosító adatai)

„

12. Dunaújváros labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Dunaújváros közigazgatási 
területén fekvő, 316/7 helyrajzi 
számú ingatlan

13. Budapest Bozsik 
Stadion labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

Nemzeti Sportközpontok Budapest közigazgatási területén 
fekvő, 168207 helyrajzi számú 
ingatlan

”

A Kormány 329/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.”

2. §  Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § E  rendeletnek a  Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 329/2014. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) 
megállapított 6. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 63/2014. (XII. 15.) BM rendelete
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási 
szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint 
a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi 
ellenőrzéséről

A munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (5b)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a IV. Fejezet tekintetében a  munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.  évi LXXV.  törvény 9.  § (6)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) büntetés-végrehajtási orvos: büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet) alkalmazásában vagy 

szerződéses jogviszony keretein belül – a  fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátása céljából – a  rend- és 
honvédelmi alapellátás feltételeinek megfelelő orvos;

b) büntetés-végrehajtási szerv: a  bv. intézet, valamint a  fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott 
gazdasági társaság;

c) foglalkozás-egészségügyi orvos: bv. intézet alkalmazásában vagy szerződéses jogviszony keretein 
belül a  fogvatartottak foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatása céljából foglalkoztatott orvos, aki 
megfelel a  foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 3.  § (1) vagy 
(2) bekezdésében foglaltaknak;

d) foglalkozás-egészségügyi szolgálat: a büntetés-végrehajtási szervezet keretein belül, a meglévő egészségügyi 
intézményrendszerre épített foglalkozás-egészségügyi szolgálat, amely a  bv. intézet felelősségének 
érintetlenül hagyásával közreműködik az  egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés 
munkakörnyezetének kialakításában, az  egészségkárosodások megelőzésében, a  munkaegészségügyi 
szaktevékenységnek minősített, jogszabály által előírt feladatok ellátásában;

e) foglalkozási megbetegedés: a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Mvt.) 87.  § 
1/D. pontjában ekként meghatározott fogalom;

f ) fogvatartott: bv. intézetben fogvatartott szabadságvesztésre ítélt, elzárásra ítélt, közérdekű munka helyébe 
lépő szabadságvesztést töltő, pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő, előzetesen letartóztatott, 
a rendbírság helyébe lépő elzárást töltő és szabálysértési elzárást töltő személy;

g) fogvatartott munkabalesetnek nem minősülő balesete:
ga) a fogvatartott minden, munkabalesetnek nem minősülő balesete, így különösen a munkával össze 

nem függő (pl. szabad levegőn tartózkodás, csoportos foglalkozás, ideiglenes intézetelhagyás, 
munkaidőn kívül a  magatartási szabályok megsértése közben történő) sérülés, heveny mérgezés, 
fulladás, fagyás, napszúrás, hőguta, a megerőltetés folytán bekövetkezett egészségkárosodás,

gb) a  fogvatartott munkabalesetnek nem minősülő olyan balesete, amely a  fogvatartottat a  bv. 
intézeten kívüli munkahely megközelítése közben, közúti közlekedés során éri;
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h) fogvatartott munkabalesete: az a baleset, amely a fogvatartottat
ha) az  Mvt. 87.  § 9.  pontja szerinti szervezett munkavégzés során a  részére meghatározott 

munkakörben, díjazás ellenében végzett munka során, díjazás nélküli munkavégzése alatt, terápiás 
foglalkoztatása közben, az  előzőekkel összefüggésben [különösen a  munkához kapcsolódó 
közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett étkeztetés, foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatás és a büntetés-végrehajtási szerv (a továbbiakban: bv. szerv) által nyújtott 
egyéb szolgáltatás igénybevétele során], illetve a  munkára történő átvételtől a  munkába történő 
átadásig éri,

hb) az  esetenkénti (alkalmi) foglalkoztatásnál vagy azzal összefüggésben éri, ha e  tevékenységet 
utasításra végezte,

hc) a munkahelyek közötti átszállítás alkalmával éri;
i) fokozott expozíció: az Mvt. 87. § 1/E. pontjában ekként meghatározott fogalom;
j) halálos foglalkozási megbetegedés: olyan halálhoz vezető megbetegedés, ahol a  halál oka a  foglalkozási 

megbetegedés vagy annak szövődménye;
k) munkáltatás: a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013.  évi CCXL.  törvény (a  továbbiakban: Bv. tv.) 3.  § 13.  pontjában ekként 
meghatározott fogalom;

l) munkaügyi hatóság: jogszabályban meghatározott, a  bv. intézetek és a  fogvatartottak kötelező 
foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok vonatkozásában a  fogvatartottak munkáltatása 
tekintetében eljáró első fokú munkaügyi hatóság;

m) munkavédelmi felügyelő: munkavédelmi feladatok ellátására foglalkoztatott, az  előírt állami iskolai és 
munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy;

n) munkavédelmi főfelügyelő: munkavédelmi szakfelügyeleti és szakirányítási feladatok ellátására foglalkoztatott, 
felsőfokú munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy;

o) munkavédelmi hatóság: jogszabályban meghatározott, a  bv. intézetek és a  fogvatartottak kötelező 
foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok vonatkozásában a  fogvatartottak munkáltatása 
tekintetében eljáró első fokú munkavédelmi hatóság;

p) munkavédelmi szemle: az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek a  bv. 
szervnél történő belső ellenőrzése.

II. FEJEZET 
A FOGVATARTOTTAKAT ÉRINTŐ, AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS 
SZABÁLYAIRÓL ÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRÓL

1. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályai

2. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétét a bv. szerv a munkavédelmi 
szemle során köteles ellenőrizni.

 (2) A bv. szerv vezetője által kijelölt személyekből álló szemlebizottság legalább negyedévenként tart munkavédelmi 
szemlét.

 (3) A  bv. szerv vezetője évente legalább egy alkalommal köteles az  összes munkahelyen a  szemlebizottság 
vezetőjeként a munkavédelmi szemlén részt venni. A többi munkavédelmi szemlét a bv. szerv gazdasági vezetője 
vezeti.

 (4) A munkavédelmi szemlén a veszélyes technológiákat, munkagépeket, a fogvatartotti munkahelyeket teljes körűen, 
a  munkáltatás és az  elhelyezés körülményeit szúrópróbaszerűen kell ellenőrizni. A  munkavédelmi szemléket 
munkahelyenként és munkaterületenként eltérő időpontokban is végre lehet hajtani.

 (5) A  munkavédelmi szemlékről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni határidő és felelős megjelölésével. 
Azonnali intézkedést igénylő esetben a  hiányosság megszüntetésére a  munkavédelmi szemlét vezető 
haladéktalanul intézkedik. Más esetben a  munkavédelmi szemlén feltárt hiányosságokra intézkedési tervet kell 
készíteni, melyet a bv. szerv vezetője hagy jóvá.

3. § (1) A  fogvatartottat a  munkába állása előtt a  munkakör szakmai vezetője szakmai munkavédelmi oktatásban 
részesíti. Az  oktatás az  általános munkavédelmi előírásokon túl a  konkrét munkavégzésre vonatkozó előírásokat 
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is tartalmazza. A  munkakör szakmai vezetőjének minden esetben meg kell győződnie arról, hogy a  fogvatartott 
elsajátította az oktatás anyagát.

 (2) A dolgozó fogvatartottak részére havonta ismétlődően munkavédelmi oktatást kell tartani.
 (3) Az oktatás tényét minden esetben írásban, a munkavédelmi naplóban kell dokumentálni.
 (4) A munkagépek, munkaeszközök kezelési és karbantartási utasítását

a) a beépített, helyhez kötött gépek esetében a gép közelében kell kifüggeszteni,
b) a  mobil gépek, kézi szerszámok esetében a  gép vagy a  szerszám tárolási helyén, a  fogvatartottak által 

könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
 (5) Nem kell kezelési és karbantartási utasítást mellékelni azon egyszerű, kézi erővel működtetett gép vagy szerszám 

mellé, amelynek biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használata a  végzettséggel nem rendelkező 
személyektől is elvárható.

4. § (1) A  bv. szerv vezetője a  munkavédelmi felügyelő javaslata alapján határozza meg azokat a  munkaköröket, amelyek 
betöltéséhez a fogvatartottnak munkavédelmi vizsgát kell tennie.

 (2) A  bv. szerv vezetője a  Munkavédelmi Szabályzatban (a  továbbiakban: MVSZ) meghatározhatja azokat 
a munkaköröket, amelyeknél írásban kell számot adni az oktatás során elsajátított ismeretekről.

 (3) A  munkavédelmi vizsgára kötelezettek körét és azon munkaköröket, amelyek esetében fennáll a  munkát végző 
személy vagy mások testi épségének veszélye, az  MVSZ-ben meg kell határozni, és ilyen munkakör esetében 
a munkakörhöz kapcsolódó vizsgakötelezettséget a fogvatartott munkaköri leírásában is szerepeltetni kell.

 (4) A  bv. szerv vezetője a  munkavédelmi vizsgáztatásra elnökből és két tagból álló vizsgabizottságot hoz 
létre, amelynek legalább az  egyik tagja munkavédelmi szakirányú képesítéssel, másik két tagja érvényes  
– a munkavédelmi főfelügyelő által kiadott – munkavédelmi vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik.

 (5) A  vizsgáról a  vizsgabizottság jegyzőkönyvet készít, és a  sikeres vizsgázók részére bizonyítványt állít ki. 
A vizsgajegyzőkönyvet öt évig meg kell őrizni. A bizonyítvány egy eredeti példányát a munkavédelmi felügyelőnél, 
a másolati példányt a munkaterületen kell tárolni.

 (6) A  munkavédelmi vizsgát a  munkakörbe helyezést követő hatvan napon belül kell teljesíteni, azt követően öt 
évenként meg kell újítani. A vizsgakötelezettség teljesítéséig a fogvatartott önállóan nem foglalkoztatható, szakmai 
felügyeletét kizárólag az adott munkakörre érvényes munkavédelmi vizsgával rendelkező személy láthatja el.

 (7) A  munkavédelmi vizsgára kötelezett munkaköröket és az  előírt munkavédelmi vizsga meglétét a  munkaterület 
vezetője kíséri figyelemmel, és ha munkavédelmi vizsga letétele szükséges, azt haladéktalanul jelzi a munkavédelmi 
felügyelőnek.

5. § (1) A  sérült fogvatartott vagy a  fogvatartottat ért balesetet észlelő személy köteles azonnal bejelenteni a  balesetet 
a munkavégzést közvetlenül irányító felügyelőnek vagy vezetőnek, aki a baleset bejelentéséről azonnal tájékoztatja 
a munkavédelmi felügyelőt.

 (2) A munkavégzést közvetlenül irányító felügyelő vagy vezető köteles azonnal intézkedni a sérült fogvatartott szükség 
szerinti baleseti ellátásáról.

 (3) Ha a  balesetet kiváltó ok továbbra is fennáll, a  munkavégzést közvetlenül irányító felügyelő vagy vezető köteles 
a kiváltó okot elhárítani, illetve megszüntetni.

 (4) Ha a sérült fogvatartott ellátása, a további balesetek elkerülése, illetve a balesettel kapcsolatos egyéb intézkedések 
gátolják a további biztonságos munkáltatást, a munkáltatást közvetlenül irányító személy köteles beszüntetni azt, és 
gondoskodik a többi fogvatartott biztonságos elhelyezéséről.

 (5) A sérülés tényét a munkavégzést közvetlenül irányító felügyelő vagy vezető a baleseti naplóban köteles rögzíteni.
 (6) A balesetet a bv. szerv – az egyéb jelentési kötelezettségén túl – haladéktalanul jelenti a munkavédelmi hatóságnak, 

és az Mvt. 87. § 3. pontja szerinti súlyos munkabalesetről értesíti a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét 
ellátó ügyészt is.

 (7) Az Mvt. 87. § 3. pontja szerinti súlyos munkabaleset vizsgálatánál a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét 
ellátó ügyészi, munkavédelmi hatósági, illetve a  műszaki szakértői vizsgálatig a  baleset helyszínét megváltoztatni 
nem lehet. Ha a helyszín állapotának megőrzése további súlyos, életet, testi épséget veszélyeztető helyzetet idézhet 
elő vagy jelentős anyagi kárral járhat, a  veszélyeztető helyzet vagy az  anyagi kár bekövetkezését valószínűsítő 
állapot megszüntetésével egyidejűleg a  baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a  baleset 
kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni. A  tevékenységet az  érintett munkaterületen a  vizsgálatig 
be kell szüntetni. Az  érintett munkaterületen a  kivizsgálást követően tevékenységet a  munkavédelmi hatóság 
engedélyével lehet folytatni.
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 (8) A  fogvatartott halálos balesete esetén a  rendőrségnek a  bv. szerv székhelye szerint illetékes általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szervét is értesíteni kell.

6. § (1) A fogvatartottat ért baleset kivizsgálásáról a bv. szerv vezetője gondoskodik.
 (2) A  munkavédelmi felügyelő haladéktalanul intézkedik a  munkaképtelenséget okozó baleset, illetve 

a  munkavégzéssel összefüggésbe hozható baleset kivizsgálásának megkezdése iránt. A  kivizsgálásban 
a munkavédelmi felügyelőnek is részt kell vennie. A kivizsgálásban a sérült fogvatartott munkáltatását közvetlenül 
irányító személy, valamint a munkavégzést közvetlenül irányító felügyelő vagy vezető nem vehet részt.

7. § (1) A  kivizsgálás során a  sérültet, valamint a  tanúkat a  baleset körülményeivel kapcsolatban meg kell hallgatni, 
a  meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, az  egészségügyi dokumentumokat a  foglalkozás-egészségügyi 
orvostól kell beszerezni, aki köteles azokat rendelkezésre bocsátani.

 (2) A  baleset kivizsgálásának eredményeképpen keletkező dokumentációnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
a  baleset lefolyása a  későbbiek során bármikor rekonstruálható, a  baleset oka feltárható, a  baleset előidézőjének 
a  felelőssége megállapítható legyen, továbbá arra, hogy a  hasonló balesetek elkerülése érdekében iránymutatást 
adjon.

 (3) Ha a  fogvatartottat a  baleset során nem a  foglalkozás-egészségügyi orvos részesítette ellátásban, a  bv. szerv 
vezetője intézkedik a sérülés ellátásával kapcsolatos egészségügyi dokumentáció beszerzéséről annak érdekében, 
hogy a baleset munkavégzéssel, munkahelyi szabályokkal való összefüggése megállapítható legyen.

 (4) A  foglalkozás-egészségügyi orvos a  véleményében rögzíti a  sérülés jellegét és a  gyógyulás várható tartamát. 
Az orvosi véleményt a baleset minősítésének megállapíthatósága érdekében rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

 (5) A  sérült fogvatartottakról külön-külön, a  kivizsgálás során megállapított adatok és tények alapján, a  baleset 
bejelentésének időpontjától számított harminc napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni.

 (6) A  jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, amelynek egy-egy példányát a  sérült fogvatartott, annak 
halála esetén a  Bv. tv. 3.  § 10.  pontja szerinti hozzátartozója, a  munkavédelmi felügyelő, valamint a  foglalkozás-
egészségügyi orvos kapja meg.

 (7) A bv. szerv a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv átadásakor írásban tájékoztatja a fogvatartottat arról, hogy a baleset 
bekövetkezésétől számított egy éven belül kérheti a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi 
LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 32.  § (1)  bekezdése szerinti üzemiség 
elismerését, és arról, hogy a kérelmet mely szervhez kell benyújtania.

8. § (1) A bekövetkezett balesetet a kivizsgálás során feltárt adatok alapján és az orvosi vélemény figyelembevételével a bv. 
szerv vezetője a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az Mvt. 66. § (2) bekezdése alapján dönt 
arról, hogy a baleset a fogvatartott munkabalesete vagy a fogvatartott munkabalesetnek nem minősülő balesete.

 (2) A  minősítésben szerepeltetni kell azokat a  körülményeket és jogszabályokat, amelyek a  baleset bekövetkezése és 
a munkavégzés közötti összefüggést alátámasztják vagy kizárják, a bekövetkezett sérülést és – ha a munkavégzéssel 
összefüggő jelleg megállapítható – a  sérült közrehatását. A  bv. szerv vezetője a  minősítést tartalmazó iratot 
a minősítésről szóló döntés meghozatalától számított öt napon belül közli a balesetet szenvedett fogvatartottal és 
megküldi a foglalkozás-egészségügyi orvosnak.

 (3) Munkabaleset esetén, ha maradandó károsodás vélelmezhető, a foglalkozás-egészségügyi orvos köteles a balesetet 
szenvedett fogvatartottat a  fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve elé rendelni 
a baleseti egészségkárosodás mértékének megállapítása érdekében.

 (4) A  bv. szerv vezetője köteles felhívni a  balesetet szenvedett fogvatartott figyelmét arra, hogy ha a  balesetével 
kapcsolatban kára keletkezett, kárigényét a  büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb 
jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló jogszabályban meghatározottak szerint 
terjesztheti elő.

9. §  A  bv. szerv által, a  más gazdálkodó szervezetnél történő munkáltatás tárgyában megkötött szerződésben 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit és a foglalkozás-egészségügyi feladatokat 
az e rendeletben foglaltak szerint kell rögzíteni.

10. §  A fogvatartott más gazdálkodó szervezetnél bekövetkezett súlyos munkabalesete esetén az 5. § (7) bekezdésében, 
halálos baleset esetén az 5. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
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2. Az elsősegélynyújtás

11. § (1) Minden munkahelyen a  tevékenység és a  munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az  ott dolgozók számától 
függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt 
személy jelenlétét kell biztosítani.

 (2) Az  elsősegélynyújtó felszerelést a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat által meghatározott mennyiségben és 
minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.

 (3) Az  eszközök meglétét a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat ellenőrzi, és intézkedik az  elhasznált, lejárt, 
használhatatlanná vált eszközök pótlásáról.

 (4) Az  elsősegélynyújtó hely kialakításával és az  elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos követelményeket 
a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat határozza meg, valamint gondoskodik az  elsősegélynyújtásra kijelöltek 
képzéséről és továbbképzéséről.

 (5) A balesetet szenvedett fogvatartott elsősegélyben részesítését a baleseti naplóban kell rögzíteni.

3. A foglalkozás-egészségügyi feladatok

12. § (1) A fogvatartottak foglalkozás-egészségügyi ellátását a bv. szerv biztosítja.
 (2) A Bv. tv. 225. §-a esetében a bv. szerv és a más gazdálkodó szervezet között létrejött szerződésben meghatározott 

szerv, ilyen megállapodás hiányában a bv. szerv biztosítja a fogvatartottak foglalkozás-egészségügyi ellátását.
 (3) A  más gazdálkodó szervezetnél szerződés szerint végzett munkáltatás esetén a  foglalkozás-egészségügyi 

alapszolgáltatást a bv. szerv biztosítja.

13. §  A bv. intézet tisztán tartásával és ellátásával kapcsolatos díjazás nélküli munkavégzés esetén a büntetés-végrehajtási 
intézetekben fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály szerint elvégzett munkaképesség elbírálása 
esetében a büntetés-végrehajtási orvos által korábban megállapítottak szerint kell eljárni, mely esetben a büntetés-
végrehajtási orvos által kiállított „nyilatkozat a  fogvatartott munkavégző képességéről”  című dokumentum 
a meghatározó, további foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat nem szükséges.

III. FEJEZET 
A FOGVATARTOTTAKAT ÉRINTŐ FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK ÉS FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK 
BEJELENTÉSE ÉS KIVIZSGÁLÁSA

4. Foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentése

14. §  A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset esetén a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós 
esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet (a  továbbiakban: NM rendelet) 3.  § 
(1), (2), (4) és (5) bekezdését, valamint 4. § (1) bekezdését kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a bejelentéseket 
a munkavédelmi hatóságnál kell megtenni.

5. A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálása

15. § (1) A  foglalkozási megbetegedés és a  fokozott expozíciós eset keletkezési körülményeinek kivizsgálására az   
NM rendelet 5. § (3), (5)–(8) és (11) bekezdését kell alkalmazni az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel.

 (2) A  foglalkozási megbetegedés, illetve a  fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a  foglalkozás-
egészségügyi szolgálat orvosát, a bv. szerv vezetőjét vagy a bv. szerv képviselőjét be kell vonni. A vizsgálat során 
a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető.

 (3) A  munkavédelmi hatóság a  vizsgálati lap egy-egy példányát a  bv. szervnek, a  fogvatartottnak, halált okozó 
foglalkozási megbetegedés esetén a  Bv. tv. 3.  § 10.  pontja szerinti hozzátartozónak, valamint a  foglalkozás-
egészségügyi szolgálat orvosának küldi meg.

16. §  A bv. szerv köteles
a) a  fogvatartott munkavállaló megbetegedésével, fokozott expozíciós esetével összefüggő munkahelyre, 

munkakörülményekre vonatkozó információkat, adatokat a vizsgálat vezetőjének a rendelkezésére bocsátani,
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b) a kivizsgálást elősegíteni, a kórisme felállításához szükséges orvosi és higiénés vizsgálatok elvégeztetéséről 
gondoskodni,

c) halálos, tömeges foglalkozási megbetegedés, tömeges fokozott expozíció, illetve ugyanazon kóroki 
tényezőre visszavezethető, ugyanazon tevékenységgel kapcsolatosan ismételten előforduló fokozott 
expozíciók esetén soron kívül ellenőrzést lefolytatni, és soron kívüli kockázatértékelést végezni.

IV. FEJEZET 
A FOGVATARTOTTAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGVISZONY KERETÉBEN TÖRTÉNŐ MUNKÁLTATÁSÁNAK 
MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSE

17. §  A  munkaügyi hatósági ellenőrzés keretében lefolytatott helyszíni ellenőrzést a  munkaügyi hatóság legalább két 
munkaügyi felügyelője egyidejűleg végzi.

18. §  A munkaügyi ellenőrzés kiterjed
a) a  Bv. tv. 225. és 226.  §-ában szabályozott foglalkoztatáshoz szükséges jognyilatkozat alakszerűségére 

és a  szerződésben átruházott jogok lényeges tartalmi elemeire, ha a  munkaügyi ellenőrzés a  bv. szerv 
szerződése alapján más gazdálkodó szervezet ellen indul, akkor az  ellenőrzés kiterjed a  vele szerződésben 
álló bv. intézetre vagy a fogvatartottak kötelező foglakoztatására létrehozott gazdasági társaságra is,

b) a nők és a fiatalkorúak munkáltatásával kapcsolatos jogszabályi előírások megtartására,
c) a munka- és pihenőidő megtartására,
d) a Bv. tv. 259. § (4) bekezdése szerinti teljesítménykövetelmény megállapításának vizsgálatára,
e) a munkadíj számítási módjának és az elszámolás megtörténtének vizsgálatára,
f ) a munkába állítás, leváltás, áthelyezés meghatározott módjára és menetére,
g) a fizetett szabadság kiadásának rendjére, módjára, pénzbeli megváltására,
h) a rendkívüli munkaidő elrendelésének szabályszerűségére,
i) az alkalmazott munkaidőkeret szabályszerűségére.

19. § (1) Ha az ellenőrzés eredményeképpen a  jogsértés megállapítható, a munkaügyi hatóság a következő intézkedéseket 
teheti meg:
a) határidő tűzésével kötelezhető a munkáltató a szabálytalanság megszüntetésére,
b) tömeges vagy ismétlődő jogsértés esetén megtiltható a további foglalkoztatás,
c) a  Bv. tv. 225.  §-a szerinti más gazdálkodó szervezet esetében javaslattétel a  szerződés felbontása 

kezdeményezésére.
 (2) Ha bv. szerv az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedésben megfogalmazottaknak nem tesz eleget, a munkaügyi 

hatóság megállapítja a bv. szerv jogsértését.

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

21. §  Hatályát veszti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-
egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 2/1999. (II. 11.) IM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 64/2014. (XII. 15.) BM rendelete
a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 
módosítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatban

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A Rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A futárszolgálat a szolgáltatást az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer telephelyéről naponta egyszer, 
hétfőtől csütörtökig 13 órai, pénteken 10 órai indulással teljesíti.”

2. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról  
és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

I. A kormányzati részvétel általános szabályai

1. Az Európai Unió intézményeinek döntéshozatali eljárásaiban a  magyar kormányzati részvétel 
összehangolásának szabályaira – figyelemmel a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014.  (VI. 6.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) 
Korm. határozat 90. pontjára – az e határozatban foglaltak az irányadók.

2. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a közös biztonság- és védelempolitikai kérdésekre vonatkozóan 
e határozat rendelkezéseit az e határozat szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

3. A tárgyalási álláspont kialakításának és az  európai uniós tagságból fakadó feladatok előkészítésének, 
végrehajtása koordinálásának és ellenőrzésének, illetve az ezekkel kapcsolatos döntéseknek a fórumai:
a) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértői csoportjai (a továbbiakban: szakértői csoport),
b) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB),
c) a közigazgatási államtitkári értekezlet,
d) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által vezetett, európai uniós ügyekkel összefüggő tárcaközi 

értekezlet,
e) a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
f ) a Kormány.

4. Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet), mint 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezeti egysége, amelyet szakmailag a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter irányít, a  tárgyalási álláspont kialakításában és képviseletében a  rá vonatkozó szabályok szerint 
az e határozatban foglaltakra figyelemmel vesz részt.

II. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

5. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság általános feladata az  európai uniós ügyek kormányzati 
koordinációja, valamint az  európai uniós tagságból fakadó feladatok szakmai előkészítésének, 
végrehajtásának koordinálása és ellenőrzése, továbbá a képviselendő tárgyalási álláspontok előkészítése és 
összehangolása.

6. Az EKTB feladatai különösen:
a) az Európai Unió intézményeinek beterjesztett új uniós tervezetekre vonatkozó induló tárgyalási 

álláspont-javaslat (a továbbiakban: alapmandátum) meghatározása,
b) a tanácsi munkacsoport napirendjén szereplő módosult tartalmú vagy vitás uniós tervezetekkel 

kapcsolatos tárgyalási álláspont-javaslatok meghatározása,
c) az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok (úgy mint az  alapszerződések által létrehozott, 

illetve közvetlenül a  miniszteri tanácsokat előkészítő bizottságok, valamint a  kormányzat részéről 
állandó delegált taggal működő bizottságok), valamint a  Tanács működéséhez nem kapcsolódó 
bizottságok (úgy mint az  uniós jogi aktusok végrehajtási szabályainak elfogadására létrehozott, 
a  tagállamok részvételével működő bizottságok, valamint egyéb kormányzati részvétellel működő 
bizottságok) üléseinek napirendjén szereplő uniós tervezetekkel kapcsolatos tárgyalási álláspont-
javaslatok meghatározása,

d) a Tanács üléseit előkészítő Állandó Képviselők Bizottsága (a  továbbiakban: COREPER) napirendjén 
vitás kérdésként szereplő uniós tervezetekkel kapcsolatos tárgyalási álláspont-javaslatok 
meghatározása,

e) az Európai Unió intézményeinek napirendjén szereplő uniós tervezetekkel kapcsolatos tárgyalási 
álláspont-javaslatok meghatározása,



24460 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 176. szám 

f ) az Országgyűlés által folytatott egyeztetési eljárásban benyújtandó tárgyalási álláspont-javaslatok 
meghatározása,

g) a tagállami kötelezettségekkel összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a  tagállami 
kötelezettségek végrehajtásával összefüggő uniós eljárásokban képviselendő álláspont-javaslatok 
meghatározása,

h) döntési javaslat az  Európai Unió Bírósága és az  EFTA Bíróság előtti eljárásokkal kapcsolatban 
az eljárás megindításáról, a beavatkozásról, valamint Magyarország részéről az írásbeli észrevételek 
megtételéről és az eljárások során benyújtandó beadványok jóváhagyásáról,

i) az uniós intézmények által társadalmi vitára, konzultációra bocsátott tervezetekkel kapcsolatos 
kormányzati álláspont összehangolása és előkészítése,

j) a kormány elé terjesztést megelőzően az európai uniós politikával kapcsolatos, az uniós tagságból 
fakadó feladatokkal összefüggő kormány-előterjesztések tervezeteinek előzetes megtárgyalása,

k) az európai uniós döntéshozatali eljárásokban felmerülő magyar érdekek beazonosítása, folyamatos 
figyelemmel kísérése és javaslattétel azok hatékony képviseletére,

l) az első helyi felelősség kérdésének megállapítása abban az  esetben, ha az  adott ügy több 
minisztérium hatáskörébe is tartozik, illetve ha a  szakértői csoportban megjelenő feladat nem 
a szakértői csoport vezetéséért felelős minisztérium vagy központi államigazgatási szerv felelősségi 
körébe tartozik, és e tekintetben nem sikerült előzetesen megállapodni,

m) az Európai Unió intézményeinek döntéshozatali eljárásaiban azoknak az ügyeknek felelőssel történő 
megjelölése, amelyekre vonatkozóan kommunikációs tervet kell készíteni,

n) a szakértői csoport javaslata alapján döntés szakértői alcsoport létrehozásáról.
 7. A politikai, gazdasági, költségvetési vagy társadalmi jelentőségénél fogva az  uniós döntéshozatali 

eljárásokban magyar érdekek szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy a Kormány általános integrációs 
politikája szempontjából meghatározó fontosságú kérdésekben, valamint az  EKTB vitás kérdéseiben 
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az érintett miniszter együttes előterjesztésére – a Kormány dönt.

 8. Az EKTB elnöke a  Miniszterelnökség illetékes államtitkára, helyettese – egyben az  EKTB titkára – 
a Miniszterelnökség feladatkör szerint illetékes helyettes államtitkára.

 9. Az EKTB tagjai a  Miniszterelnökség és a  minisztériumok – a  szervezeti és működési szabályzat szerint 
az  európai uniós tagsággal összefüggő kérdésekben feladat- és hatáskörrel rendelkező – helyettes 
államtitkárai. Az  EKTB-n tanácskozási joggal állandó meghívott a  szakértői munkacsoport működtetéséért 
felelős egyéb központi államigazgatási szerv vezető beosztású kormánytisztviselője (az EKTB tagjai és állandó 
meghívottja a  továbbiakban együtt: EKTB képviselő). Az  EKTB képviselőit eseti jelleggel más állami vezető 
vagy felhatalmazással rendelkező vezető beosztású kormánytisztviselő helyettesítheti.

10. Elsődleges feladat- és hatáskörébe tartozó területeket érintő napirendi pontok esetében az  EKTB ülésének 
meghívottja az adott tárgykörért felelős szakértői csoportban tagsággal rendelkező központi államigazgatási 
szerv vezetője, valamint a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Az EKTB ülésére az EKTB elnöke más személyt is 
meghívhat.

11. Az EKTB képviselő képviseli a  minisztériumot, illetve központi államigazgatási szervet az  EKTB-ben, 
gondoskodik az  EKTB munkájában a  minisztérium, illetve a  központi államigazgatási szerv európai 
integrációs feladatainak egységes képviseletéről, összehangolja és felügyeli a  miniszter, illetve központi 
államigazgatási szerv vezetője első helyi felelősségével működő szakértői csoportok munkáját.

12. Az Európai Unió Tanácsának (a  továbbiakban: Tanács) különböző formációi előkészítésének felelősségi 
rendjét a határozat 1. melléklete határozza meg.

13. Az EKTB ülését az  elnök, távolléte vagy akadályoztatása esetén az  EKTB titkára vezeti. Az  elnök és a  titkár 
egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén az  EKTB ülését a  Miniszterelnökség vezető beosztású 
kormánytisztviselője vezetheti.

14. Az EKTB heti rendszerességgel ülésezik, indokolt esetben rendkívüli ülést tart. Az  EKTB ülését elnöke hívja 
össze. Rendkívüli ülés összehívását indokolt esetben az  EKTB bármely tagja kezdeményezheti az  EKTB 
elnökénél.

15. Az EKTB döntési javaslatait a  Miniszterelnökséget vezető miniszter a  Kormány ügyrendje szerint 
–  az  előterjesztés véleményezésére vonatkozó szabályok mellőzésével – benyújtja a  Kormány részére. 
Kiemelt kormányzati érdekből a Miniszterelnökséget vezető miniszter az EKTB döntési javaslatait a következő 
kormányülésre közvetlenül benyújthatja. Rendkívüli sürgősség esetében az EKTB napirendjén szereplő vitás 
európai integrációs kérdésekben a  Kormány egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett a  Miniszterelnökséget 
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vezető miniszter – a  feladat- és hatáskör szerint felelősséggel rendelkező miniszter véleményének 
figyelembevételével – önállóan dönthet.

16. Amennyiben az uniós döntéshozatali eljárás rendje és a tárgyalási álláspont kialakítása azt más módon nem 
teszi lehetővé, az  EKTB a  tárgyalási álláspont-javaslatot írásos (elektronikus) eljárásban fogadja el. Az  írásos 
eljárásban egyeztetett tárgyalási álláspont-tervezeteket az EKTB következő ülésén bemutatja.

17. Az EKTB ülésének napirendjét – az  EKTB tagjai javaslatainak figyelembevételével – az  EKTB elnöke 
határozza meg, igazodva az  uniós döntéshozatali eljárás rendjéhez, valamint az  Európai Tanács, a  Tanács, 
a COREPER, az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, illetve az egyéb bizottságok és munkacsoportok 
munkatervéhez, az európai uniós tagsággal kapcsolatos aktuális kérdésekhez.

18. Az EKTB működésével kapcsolatos adminisztratív és előkészítő feladatokat a  Miniszterelnökségen működő 
titkárság látja el.

19. Az EKTB üléseiről emlékeztető készül. A  Kormány ügyrendje szerint előterjesztés formájában elkészített 
emlékeztetőt a Miniszterelnökséget vezető miniszter az EKTB ülését követően a Kormány részére benyújtja. 
Az  emlékeztetőt a  Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztés formájában határozati javaslattal 
nyújtja be abban az esetben, ha az EKTB-n tárgyalt ügy külön határozatba foglalást vagy intézkedést igényel, 
vagy a Kormány számára fenntartott egyéb döntést igénylő kérdést vet fel, illetve – az érintett miniszterrel 
egyeztetve – ha az egyébként indokolt.

20. Az EKTB működésének részletes szabályait a  Miniszterelnökséget vezető miniszter utasításban jóváhagyott 
ügyrendben állapítja meg.

 Az ügyrendet az EKTB előzetesen megtárgyalja és jóváhagyja.

III. A szakértői csoport

21. A Kormány európai uniós politikája, valamint az európai uniós tagságból fakadó feladatok előkészítésére és 
az uniós döntéshozatali eljárások során képviselendő tárgyalási álláspontok kialakítására, az uniós politikák 
alakulásának nyomon követésére és a  szükséges kormányzati intézkedések koordinálására szakértői 
csoportok működnek.

22. A szakértői csoport vezetője a  tárgykör szerint feladat- és hatáskör szerint első helyen felelős miniszter 
vagy központi államigazgatási szerv vezetője által kijelölt állami vezető. A  miniszter kivételesen indokolt 
esetben amennyiben az  adott szakterülettel a  minisztériumban állami vezető közvetlenül nem foglalkozik 
– az EKTB egyidejű tájékoztatásával – a  szakértői munkacsoport vezetésére vezető beosztású, vagy vezetői 
beosztással nem rendelkező kormánytisztviselőt is kijelölhet. Amennyiben a szakértői csoport több miniszter 
feladat- és hatáskörét érinti és vezetését illetően vita alakul ki, a  szakértői csoportot vezető minisztériumot 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelöli ki.

23. A szakértői csoport tagjai a  szakértői csoport feladatkörében feladat- és hatáskör szerint más érintett 
minisztérium, illetve központi államigazgatási szerv képviselője, valamint – minden esetben  – 
a  Miniszterelnökség, az  Igazságügyi Minisztérium és a  Nemzetgazdasági Minisztérium kijelölt 
kormánytisztviselője, továbbá az  Állandó Képviselet kijelölt diplomatája. A  szakértői csoport vezetője 
engedélyezheti más érintett minisztérium, illetve központi államigazgatási, vagy rendvédelmi szerv 
képviselőinek részvételét a szakértői csoport munkájában.

24. A szakértői csoport vezetőjének feladata:
a) a szakértői csoport munkájának irányítása és összehangolása,
b) a tárgyalási álláspontra vonatkozó javaslat előkészítése, egyeztetése és képviselete,
c) a tanácsi munkacsoportokban részt vevő szakértői csoporttag kijelölése,
d) a 6.  pont c)  alpontjával összhangban – amennyiben szakértői csoport szinten biztosítható – 

az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok ülésein részt vevő szakértői csoporttag kijelölése.
25. A szakértői csoport köteles a feladatkörét érintő hazai és uniós jogalkotási menetrendet – különös tekintettel 

a  Kormány törvényalkotási programjára, munkatervére, valamint az  Európai Bizottság és a  soros uniós 
elnökség munkaprogramjára – nyomon követni és azok összehangolása érdekében a minisztériumnál, illetve 
központi államigazgatási szervnél a szükséges intézkedéseket megtenni, illetve kezdeményezni.

26. Amennyiben az  Európai Bizottság a  magyar érdekek szempontjából kiemelkedő jelentőségű javaslatot 
tervez elfogadni, a  szakértői csoport az  EKTB tag útján az  EKTB számára javaslatot tesz a  magyar érdekek 
képviseletének módjára.
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27. A szakértői csoport az uniós döntéshozatali eljárás napirendjén szereplő kérdések megvitatása céljából ülést 
tart vagy írásbeli egyeztetést folytat. A szakértői csoport ülését a szakértői csoport vezetője hívja össze vagy 
kezdeményezi az írásos egyeztetést. Ezt a szakértői csoport bármely tagja kezdeményezheti.

28. A szakértői csoport tagjai között szakmai kérdésekben a  feladatmegosztás a  kormányzati feladat- és 
hatáskörmegosztás általános rendjéhez igazodik.

29. Szakértői alcsoport létrehozásáról bármely minisztérium kezdeményezésére az EKTB dönt.
30. A szakértői csoportok felsorolását, azok vezetésének felelősségi rendjét e határozat 2. melléklete tartalmazza.
31. A szakértői csoport működésére vonatkozó részletes szabályokat az EKTB ügyrendje tartalmazza.

IV. A tárgyalási álláspont kialakítása

32. A szakértői csoport minden, a feladatkörébe tartozó, az uniós döntéshozatali eljárásban napirenden szereplő 
kérdéssel kapcsolatban írásbeli tárgyalási álláspontot készít. A  tárgyalási álláspontokat minden esetben 
egyeztetni kell a szakértői csoport tagjaival és – amennyiben ez indokolt – más érintett szakértői csoporttal.

33. A 32. pont végrehajtása keretében tárgyalási álláspontot kell készíteni minden napirendi ponthoz
a) a tanácsi munkacsoporti ülésekre,
b) az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, valamint a Tanács működéséhez nem kapcsolódó 

bizottságok üléseire,
c) a COREPER ülésekre,
d) a Tanács üléseire, valamint
e) az Országgyűlés részére, amennyiben az  Országgyűlésről szóló 2012.  évi XXXVI.  törvény 

(a továbbiakban: Törvény) szerinti egyeztetés szükséges.
34. A szakértői csoport feladata, hogy – a  tárgykör szerint felelős EKTB képviselő jóváhagyásával – az  Európai 

Unió intézményeinek beterjesztett új uniós tervezetre vonatkozóan a tervezet tanácsi munkacsoportban való 
érdemi tárgyalásának megkezdéséig alapmandátumot terjesszen az  EKTB elé. Az  alapmandátum készítési 
kötelezettség vonatkozik a Tanács működéséhez nem kapcsolódó bizottságoknak beterjesztett tervezetekre 
is. Az  alapmandátum-javaslat EKTB általi elfogadásáig a  magyar képviselő csak vizsgálati fenntartás 
bejelentésére és értelmező kérdések felvetésére jogosult. Az  alapmandátumra a  tárgyalási álláspontra 
vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

35. Az illetékes szakértői munkacsoport az  alapmandátum összeállítása előtt szükség szerint lefolytatja 
a  társadalmi-gazdasági érdekképviseletekkel való előzetes konzultációt, amelynek eredményeit 
az alapmandátum rögzíti.

36. Az uniós döntéshozatalban képviselendő tárgyalási álláspontot a  szakértői csoport vezetője egyeztetés 
céljából, határidő megjelölésével a szakértői csoport tagjainak megküldi. A határidőt úgy kell megállapítani, 
hogy az észrevételezésre megfelelő idő álljon rendelkezésre.

37. A tárgyalási álláspontnak tartalmaznia kell
a) az uniós tervezet rövid leírását és a  tárgyalások menetének összefoglalását, beleértve annak soros 

uniós elnökségi tervezését,
b) az uniós tervezettel kapcsolatos magyar érdekek beazonosítását, vagy annak hiányát, illetve 

– utóbbi esetben – esetleges kereszttámogatások lehetőségét,
c) az ismert és a  magyar érdekek érvényesítése szempontjából irányadónak tekinthető tagállami 

álláspontokat,
d) az uniós tervezet kapcsolódását a magyar szakpolitikákhoz, valamint a tervezetből következő hazai 

jogalkotási, intézményfejlesztési feladatok rövid bemutatását,
e) az uniós tervezet elfogadása esetén várható gazdasági, költségvetési és társadalmi hatást és 

–  ha  az  a  tervezet tartalmát tekintve lényeges – a  környezeti, egészségügyi és egyéb hatást 
bemutató hatástanulmányt,

f ) kiemelt hatástanulmány szükségességét, valamint javaslatot az  elkészítésével kapcsolatos 
kérdésekre,

g) az adott ülés célját és fentiek alapján a tárgyalások során érvényesíteni kívánt célokat és érdekeket,
h) a tervezetre, illetve – szükség szerint – annak egyes rendelkezéseire vonatkozó álláspontot és 

fentiekre figyelemmel annak rövid indokolását.
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38. Legkésőbb a COREPER ülésre készített tárgyalási álláspontban – amennyiben a COREPER az uniós tervezetet 
elfogadás céljával tárgyalja – ki kell térni az uniós tervezet magyar nyelvű szövegének elfogadhatóságára, és 
szükség szerint csatolni kell a magyar szövegre vonatkozó addig el nem fogadott módosítási javaslatokat.

39. A szakértői csoport vezetője gondoskodik arról, hogy az uniós tervezet szövegét a tanácsi munkacsoportbeli 
egyeztetések alatt a szakértői csoport véleményezze. Amennyiben szükséges, a szakértői csoport véleményét 
a  szakértői csoport vezetője a  Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára egyidejű 
tájékoztatása mellett küldi meg az uniós intézménynek.

40. Az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok ülésén képviselendő tárgyalási álláspont kialakítása 
érdekében a  szakértői csoport egyeztetést folytat. Az  egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok 
napirendjéről a  szakértői csoport vezetője a  Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkárát 
előzetesen tájékoztatja. Az  egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok ülésén képviselendő tárgyalási 
álláspont-javaslatot a  szakértői csoporti egyeztetési rendnek megfelelően az  adott bizottság munkájában 
a  miniszter által kijelölt vezető tisztviselők bevonásával, e  határozatban foglaltak szerint kell előkészíteni. 
A  tárgyalási álláspont-javaslatot a  Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkárának 
egyeztetésre minden esetben meg kell küldeni. Az  illetékes minisztérium EKTB tagja a  tárgyalási álláspont-
javaslatról, illetve annak képviseletéről az EKTB soros ülésén beszámol.

41. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a közös biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a tárgyalási 
álláspontot – a  Kormány fenntartott hatáskörének sérelme nélkül – a  külgazdasági és külügyminiszter 
az  érintett miniszterekkel egyeztetve javasolja és képviseli. A  külgazdasági és külügyminiszter képviselője 
az EKTB-t előzetesen tájékoztatja a tárgyalási álláspont-javaslatról.

42. Az EKTB ülésére minden esetben be kell nyújtani a tárgyalási álláspont-javaslatot, ha
a) alapmandátumra vonatkozik,
b) a tanácsi munkacsoportban, az egyéb döntés-előkészítő bizottságban és egyéb munkacsoportban 

képviselendő tárgyalási álláspont tekintetében az  érdemben módosult, vagy vitás tervezet, illetve 
a szakértői csoportban véleményeltérés fennmaradása esetén,

c) a kérdés a  COREPER vagy a  Tanács soron következő ülésének napirendjén szerepel, kivéve, ha 
a tárgya előrehaladási jelentés elfogadása,

d) az álláspont-javaslat meghatározása a szakértői csoport vezetője szerint olyan kiemelt jelentőségű 
kérdést érint, amelyben a Kormány külön határozatba foglalt döntése vagy intézkedése szükséges,

e) az álláspont a Törvény szerinti egyeztetés részét képezi.
43. Az EKTB elnöke vagy az  Állandó Képviselet vezetője – különösen indokolt esetben – a  Miniszterelnökség 

és az  érintett minisztérium egyidejű tájékoztatása és soron kívüli egyeztetés kezdeményezése mellett 
a tárgyalási álláspont végrehajtását (képviseletét) felfüggesztheti.

V. A tárgyalási álláspont képviselete

44. Az Európai Unió intézményeitől érkező dokumentumokat a  Miniszterelnökség közvetlenül küldi meg 
az  érintett minisztériumnak, illetve központi államigazgatási szervnek. Amennyiben az  Európai Unió 
intézményei a  dokumentumokat az  Állandó Képviseletnek küldik meg, úgy az  a) a  szakmai irányítás 
gyakorlásához szükséges minősített és nem minősítet iratokat a Miniszterelnökségnek, b) az egyes szaktárcák 
első helyi feladat- és hatáskörébe tartozó területek esetében a  minősített és nem minősített iratokat 
a szaktárcának és másolatban a Miniszterelnökségnek továbbítja. Magyarország EU Központi Nyilvántartója 
feladatait továbbra is a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el.

45. Amennyiben az  Európai Unió intézményeitől az  uniós tagsággal, különösen az  uniós tagságból fakadó 
kötelezettségekkel összefüggő bármilyen dokumentum, megkeresés érkezik közvetlenül valamelyik 
minisztériumhoz, vagy központi államigazgatási szervhez, azt a minisztérium, illetve központi államigazgatási 
szerv tájékoztatásul, vagy illetékességből továbbítja a  Miniszterelnökségnek. A  Tanács ülésén a  Kormányt, 
az elfogadott tárgyalási álláspontban foglaltaknak megfelelően az e határozat 1. mellékletben meghatározott 
felelősségi rend szerint felelős miniszter, illetve jogosult államtitkár képviselheti.

46. A Tanács ülésén a  Kormányt, a  miniszter vagy államtitkár távolléte vagy akadályoztatása esetén az  Állandó 
Képviselet vezetője (a továbbiakban: Állandó Képviselő), illetve az Állandó Képviselet vezetőjének helyettese 
(a továbbiakban: Helyettes Állandó Képviselő) képviselheti.

47. A COREPER ülésén a  Kormányt, az  elfogadott tárgyalási álláspontban foglaltaknak megfelelően az  Állandó 
Képviselő, illetve a Helyettes Állandó Képviselő képviseli. Az Állandó Képviselőt, valamint a Helyettes Állandó 



24464 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 176. szám 

Képviselőt akadályoztatása esetén az  általuk az  Állandó Képviselet diplomatái közül kijelölt diplomata 
helyettesíti.

48. Egyéb döntés-előkészítő bizottságban a  feladat- és hatáskör szerint illetékes miniszter által kijelölt 
kormánytisztviselő, a  tanácsi munkacsoportban és az egyéb bizottságban a szakértői csoport vezetője által 
kijelölt szakértői csoporttag képviseli a tárgyalási álláspontot.

49. Egyéb döntés-előkészítő bizottság és a  tanácsi munkacsoport munkájában főszabály szerint az  első 
helyen felelős minisztérium, vagy központi államigazgatási szerv kijelölt szakértői csoporttagja vesz részt. 
Amennyiben ez  nem lehetséges, a  szakértői csoport vezetője a  Miniszterelnökség egyidejű tájékoztatása 
mellett kijelölheti más minisztérium, vagy központi államigazgatási szerv szakértői csoporttagját, illetve 
az Állandó Képviselet diplomatáját. Erről a szakértői csoport többi tagját tájékoztatja.

50. A Tanács működéséhez nem kapcsolódó bizottságok ülésein az  uniós jogi aktus végrehajtásáért első 
helyen felelős minisztérium szakértői csoport tagja vesz részt. Ettől csak kivételesen és indokolt esetben, 
a Miniszterelnökség egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.

51. A Kormány képviselője az egyeztetett és jóváhagyott tárgyalási álláspont képviseletére a Kormány nevében 
nyilatkozat megtételére jogosult. A  határozat rendelkezései alapján jóváhagyott kormányzati állásponttól 
eltérni
a) tanácsi munkacsoportban vagy más, e  határozat hatálya alá tartozó bizottságban nem lehet; 

amennyiben ennek szükségessége felmerül, úgy vizsgálati fenntartást kell bejelenteni,
b) a COREPER ülésén az  érdemi rész tekintetében az  érintett EKTB taggal és az  EKTB elnökével való 

egyeztetés mellett lehet,
c) a Tanács ülésén az  EKTB elnökével, illetve – amennyiben kiemelt kérdésről van szó – 

a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel való egyeztetés mellett lehet.
 Amennyiben a  kormányzati álláspontot érdemben befolyásoló körülmény merült fel a  munkacsoportban, 

bizottságban, a  COREPER vagy a  Tanács ülésén, az  EKTB képviselő az  EKTB következő ülésén erről 
tájékoztatást ad.

52. A részt vevő szakértői csoporttag a döntés-előkészítő bizottság, a munkacsoport és az egyéb bizottság ülését 
követő két munkanapon belül írásbeli jelentésben köteles tájékoztatni az ülésen elhangzottakról a szakértői 
csoport vezetőjét, tagjait és az érintett EKTB képviselőt.

53. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a közös biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a tárgyalási 
álláspontot a  Külgazdasági és Külügyminisztérium, közös kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekben 
illetékes helyettes államtitkára küldi meg az  Állandó Képviselet és a  Miniszterelnökség részére, és 
gondoskodik azok nyilvántartásáról.

54. Az Európai Tanács ülésén történő részvétel előkészítése, beleértve a  szükséges egyeztetések és tárgyalási 
álláspontok kialakítása a miniszterelnök által meghatározott felelősségi rend szerint történik.

VI. Az Országgyűlés és a Kormány, valamint az Európai Parlament magyarországi képviselői  
és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséből adódó kormányzati feladatok

55. A Törvényben meghatározott kormányzati feladatok összehangolását a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
látja el.

56. A Magyarország szempontjából kiemelt jelentőségű uniós tervezeteket megjelölő, az Országgyűlésnek szóló 
értesítést a Miniszterelnökséget vezető miniszter az érintett miniszterekkel együttműködve készíti elő.

57. Amennyiben az Országgyűlés illetékes bizottsága álláspont-javaslatot kér a Kormánytól, az illetékes szakértői 
csoport – e  határozat rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – a  Törvényben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal alakítja ki az  országgyűlési álláspont-javaslatot, amelyet – a  felelős EKTB tag útján – az  EKTB 
elé terjeszt. Az  országgyűlési tárgyalási álláspont előkészítésének rendjére e  határozat rendelkezéseit 
megfelelően kell alkalmazni.

58. Amennyiben az Országgyűlés az adott álláspont-javaslattal kapcsolatban egyeztetési eljárást kezdeményez, 
ennek lefolytatásáról és az  ezzel kapcsolatos minden egyéb feladatról a  tárgykör szerint első helyi felelős 
miniszter a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyidejű tájékoztatása mellett gondoskodik.

59. Az EKTB képviselők az Országgyűlés részéről érkezett megkeresésekről, illetve az Országgyűlés részére adott 
tájékoztatásokról folyamatosan beszámolnak az EKTB részére.

60. Az Európai Parlament magyarországi képviselőivel kapcsolatos feladatok összehangolását 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el.
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VII. Záró rendelkezés

61. Ez a  határozat a  közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg az  Európai Unió döntéshozatali 
tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az  Európai Koordinációs Tárcaközi 
Bizottságról szóló 1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat a hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

Az Európai Unió tanácsi formációi előkészítésének kormányzati felelősségi rendje

Tanácsi formáció
Fő felelős 

minisztériumok

Társfelelős 

minisztériumok indikatív listája

Általános Ügyek Tanácsa MvM, KKM*

Külügyek Tanácsa KKM MvM, HM**

Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) NGM MvM

Bel- és Igazságügyi Tanács IM, BM MvM, KKM

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi, 
Fogyasztóvédelmi Ügyek Tanácsa (EPSCO)

EMMI, NGM IM, MvM

Versenyképességi Tanács NGM, MvM*** IM, MvM, NFM, KKM

Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács NFM NGM, MvM, KKM

Mezőgazdasági és Halászati Tanács FM MvM

Környezetvédelmi Tanács FM NGM, MvM

Oktatás, Ifjúság és Kultúra Tanácsa EMMI NGM, NFM, MvM, KKM

 * A KKM a bővítéssel kapcsolatos kérdésekben.
 ** A védelmi miniszteri formátum tekintetében a HM társfelelős.
*** Az első helyi felelős a tanácsi formációért az NGM, társfelelősként részt vesz a MvM.

2. melléklet az 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértői csoportjainak felsorolása, vezetése és tagjai

Szakértői csoport

A szakértői csoportot 

vezető 

minisztérium/központi 

államigazgatási szerv

A szakértői csoport tagjainak indikatív listája

1. Belügyi Együttműködés BM
IM, MvM, NGM, EMMI, NFM, FM, KKM, 
Országos Bírósági Hivatal, KEKKH

2. Igazságügyi Együttműködés IM
MvM, NGM, BM, KKM,  
Országos Bírósági Hivatal, KEKKH

3. Személyek szabad mozgása EMMI IM, MvM, NGM, BM, KKM

4. Népegészségügy EMMI IM, MvM, NGM, FM

5. Regionális politika, strukturális eszközök 
koordinációja

MvM minden minisztérium, NIH,

6. Foglalkoztatáspolitika NGM minden minisztérium, MvM, NMH
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7. Mezőgazdaság FM IM, MvM, NGM, NFM, MSZH, MKEH

8. Halászat FM IM, MvM, NGM

9. Áruk szabad áramlása, piacfelügyelet NGM
MvM, minden minisztérium, MSZH, 
MSZT, MKEH, NMH

10. Közlekedéspolitika NFM IM, MvM, KKM, NGM, BM, FM, GVH, NKH

11. Energia NFM
IM, MvM, KKM, NGM, FM, GVH, OAH, 
NIH

12. Iparpolitika, kis- és középvállalkozások NGM IM, MvM, NGM, BM, FM, EMMI, NFM

13. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének 
védelme

NFM IM, MvM, NGM, EMMI, FM, GVH

14. Turisztika NGM IM, MvM, FM, NFM

15. Ifjúságpolitika és sportügyek EMMI IM, MvM, NGM, NFM, BM

16. Távközlés és információs technológiák NFM MvM, NGM, NIH, IM, BM, GVH, NMHH

17. Vállalati versenyjog IM MvM, NGM, NFM, GVH

18. Vállalati jog (számvitel nélkül) IM MvM, NGM, NFM, SZTNH, MNB

19. Közbeszerzés MvM
IM, NFM, NGM, FM, EMMI, GVH, 
Közbeszerzési Hatóság

20. Adatvédelem IM MvM, NGM, BM, EMMI

21. Statisztika KSH MvM, IM, NGM, FM, MNB, EMMI, NFM

22. Szolgáltatások szabad áramlása (pénzügyi 
szolgáltatások nélkül)

IM minden minisztérium

23. Közös kereskedelempolitika KKM IM, MvM, NGM, FM, GVH

24. Közös kül-, biztonság- és védelempolitika KKM MvM, IM, NGM, BM, HM, MKEH

25. Intézmények MvM minden minisztérium

26. Egyebek MvM minden minisztérium

27. Nemzetközi fejlesztési együttműködés KKM MvM, minden minisztérium

28. Környezetvédelem FM MvM, minden minisztérium

29. Audiovizuális politika NFM MvM, NGM, IM, EMMI, NMHH

30. Kultúra EMMI IM, MvM, NGM, KKM

31. Tudomány és kutatás MvM
minden minisztérium,  
SZTNH, OAH, MTA, NIH

32. Nukleáris kérdések OAH MvM, minden minisztérium

33. Oktatás és képzés EMMI IM, MvM, NGM, NFM, FM, KKM

34. Tőke szabad áramlása NGM IM, MvM, FM, BM, MNB

35. Adózás NGM IM, MvM

36. Pénzügyi szolgáltatások NGM IM, MvM, MNB

37. Állami támogatások MvM IM, NFM, NGM, FM, BM, NIH

38. Gazdasági és Monetáris Unió NGM IM, MvM, MNB

39. Vámunió, vámjog, vámegyüttműködés NGM IM, MvM, FM, BM

40. Pénzügyi ellenőrzés NGM IM, MvM, KEHI, NFM

41. Költségvetés NGM MvM, minden minisztérium, NIH

42. Számvitel NGM IM, MvM

43. OLAF szakértői csoport NGM IM, MvM, BM, FM, NAV

44. Munkavállalók szabad áramlása NGM MvM, minden minisztérium

45. Kábítószer ügy EMMI IM, MvM, NGM, BM, FM, ORFK

46. Kommunikáció MvM minden minisztérium

47. Az Európai Unió Bírósága előtti,  
valamint az ezeket megelőző eljárások

IM MvM, minden minisztérium
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48. Bővítés KKM MvM, minden minisztérium

49. Versenyképességi és növekedés NGM, MvM* IM, NFM, EMMI, NIH, SZTNH

50. Pénzügyi Perspektíva MvM, NGM** minden minisztérium

51. Szociális politika EMMI IM, MvM, NGM, FM, NFM, OMMF

52. Európa 2020 NGM MvM, minden minisztérium

 * A szakértői csoport vezetéséért első helyi felelős az NGM, az MvM társfelelősként vesz részt.
** A szakértői csoport vezetéséért első helyi felelős a MvM, az NGM társfelelősként vesz részt.

A Kormány 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány egyetért az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével és ennek érdekében
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával

a) a jövőbeli párhuzamos hálózati infrastruktúrafejlesztések elkerülése érdekében, és a korábbiaknál magasabb 
szintű fejlesztési szinergiák elérése érdekében készítsen elemzést arról, hogy a magyarországi közút-, vasút-, 
közműhálózatban – ezen belül különösen a  villamosenergia-hálózatban – 2018-ig milyen nyomvonalakon 
merülnek fel fejlesztési igények, és ez  alapján tegyen javaslatot a  Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 
költséghatékony – több közösségi célt egyszerre teljesítő – továbbépítésének megoldásaira,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2015. május 31.

b) az állam által az  állampolgárok részére nyújtandó elektronikus közigazgatási szolgáltatások minél 
szélesebb körben történő elérhetővé tétele érdekében dolgozza ki és jóváhagyásra terjessze a  Kormány 
elé a  nagysebességű, szélessávú internet-szolgáltatás minden háztartás számára történő hozzáférése 
megvalósítását biztosító intézkedési tervet, a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 
1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat 3. pont c) alpontjában előírt megvalósíthatósági tanulmányt is figyelembe 
véve,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2015. július 31.

 2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  igazságügyi miniszter bevonásával, 
az  érintett miniszterekkel és a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve vizsgálja felül 
az  elektronikus közigazgatási szolgáltatások kiterjesztése tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény és az  állami és közszolgáltatásokat szabályozó 
törvények összhangját annak érdekében, hogy a  közigazgatás számára vagy által nyújtott elektronikus 
szolgáltatások – a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat 
8. pont a) alpontja szerinti egységes elektronikus közigazgatási keretrendszerbe illesztve – a szélesebb értelemben 
vett közszolgáltatások elektronikus támogatására alkalmazhatóak legyenek, és a normaszöveg-javaslatokat terjessze 
a Kormány elé,

Felelős: belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 igazságügyi miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: 2015. március 31.
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 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter 
és a belügyminiszter bevonásával – dolgozza ki az elektronikus közigazgatási szolgáltatások, valamint a kormányzati 
informatikai rendszerek hosszú távú fenntartását és üzemeltetését költséghatékonyan biztosító finanszírozási 
és szervezeti modellt, és gondoskodjon annak a  2016.  évi költségvetés tervezési folyamatában történő gyakorlati 
alkalmazásáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2015. június 30.

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  belügyminiszter bevonásával a  2. és 3.  pont alapján kialakított 
szabályozási modellre építve dolgozza ki és jóváhagyásra terjessze a Kormány elé az elektronikus közszolgáltatások 
egészségügyi ellátórendszerre történő kiterjesztésére irányuló intézkedési tervet,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 belügyminiszter
Határidő: 2015. augusztus 31.

 5. felkéri 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] 
3.  melléklet 3/A.  pontjában meghatározott minisztert, hogy az  elektronikus közigazgatás megvalósítását szolgáló, 
a  2014–2020 közötti programozási időszakban megvalósuló európai uniós finanszírozású projektek elbírálásában 
a belügyminiszter véleményezési jogát biztosítsa,

Felelős: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. melléklet 3/A. pontjában megjelölt miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a  kormányzati elektronikus 
kormányablak mint személyes ügyintézési felület létrehozása érdekében dolgozza ki az elektronikus közigazgatási 
keretrendszer keretében az  elektronikus közigazgatási szolgáltatásokhoz történő ügyféloldali hozzáférés és 
használat egységes feltételrendszerét,

Felelős: belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. július 31.

 7. az elektronikus ügyintézési szolgáltatások kiterjesztése céljából
a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  települési ügysegédi hálózat és a  Posta Agora, 

a  nemzeti fejlesztési minisztert az  eMagyarország és eMagyar pontok hálózatának bővítése keretében, 
másfelől az  emberi erőforrás minisztert a  falugondnoki és tanyagondnoki és az  országos könyvtári hálózat 
vonatkozásában, hogy egymással együttműködve hangolják össze a felsorolt hálózatok működését, valamint 
az egyes hálózatok tagjainak ügysegédi képzését,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrás miniszter
Határidő: 2015. május 31.

b) felhívja a  belügyminisztert, hogy az  a)  pontban meghatározott hálózat kiterjesztési feladatok körében 
a  települési ügysegédi, valamint a  falu- és tanyagondnoki hálózat bővítésével megvalósuló elektronikus 
ügyintézés szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai eszközöket biztosítsa,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. május 31.

 8. egyetért azzal, hogy mind az  uniós forrásból, mind a  nemzeti forrásból megvalósuló kormányzati informatikai 
beszerzések lefolytatásának és a  beruházások megvalósításának feltétele az  elektronikus kormányzati stratégiai 
célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés. Az  erre irányuló közbeszerzési eljárás 
megindításának feltétele a  belügyminiszter ezt igazoló jóváhagyása, a  feltételek beruházás végrehajtása során 
történő ellenőrzésére a Kormány a belügyminisztert kijelöli,

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal
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 9. létre kell hozni az  elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosításra (vizuális és elektronikus) 
és elektronikus aláírásra alkalmas okmányt (e-kártya), amely biztosítja az  állampolgárok számára, hogy 
egyetlen okmány használatával intézhessék hivatalos ügyeiket, kiemelten az  adóigazgatási eljárásokat és 
a  társadalombiztosítási ellátások igénybevételét, ezáltal alkalmas a TAJ kártya és az  adóigazolvány kiváltására, és 
legyen alkalmas egyes közlekedési szolgáltatások igénybevételére is, ennek érdekében felhívja a belügyminisztert, 
hogy
a) dolgozza ki és terjessze a  Kormány elé a  megvalósításhoz szükséges feladatokat, határidőket, felelősöket, 

a megvalósításhoz és üzemeltetéshez szükséges költségeket rögzítő intézkedési tervet,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. február 28.

b) az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően az e-kártya létrehozása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. augusztus 31.

 10. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Nemzeti Távközlési Gerinchálózat fejlesztési és technológiai koncepciójához 
illeszkedően a felhő alapú szolgáltatásokat is nyújtani képes kormányzati adatközpont létrehozása érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket,

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. december 31.

 11. felhívja a  belügyminisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  EKOP-3.1.6-2012-2012-0001 jelű, 
„Önkormányzati ASP központ felállítása”  című kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos 
kiterjesztését készítse elő,

Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. április 15.

 12. felkéri a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  belügyminisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával 
vizsgálja meg az  egyes közigazgatási ügyeket az  érintett potenciális ügyfélszám, az  éves gyakoriság és 
az  elektronizálással elérhető költséghatékonyság szempontjából, mérje fel az  elektronikusan intézhető ügyek 
jelenlegi elektronizáltsági szintjét, és az  előbbi adatokból kiindulva priorizálja és határozza meg azon ügyeket, 
amelyek vonatkozásában biztosítható 2016. június 30-ig az ügyfelek számára érdemi elektronikus ügyintézés,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 érintett miniszterek
Határidő: 2015. január 31.

 13. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  belügyminisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával 
a  12.  pont alapján meghatározott ügykörök tekintetében az  egyes ügyek elektronizálásának megvalósításához 
szükséges intézkedéseket tegye meg,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 érintett miniszterek
Határidő: 2016. június 30.

 14. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 7. pontban meghatározott 
koordinált feladatellátáshoz szükséges, és a  9–11.  pontban meghatározott fejlesztések finanszírozása érdekében 
vizsgálja meg a költségvetési és európai uniós források biztosításának lehetőségét,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

 15. felhívja a  közszolgálati továbbképzésért felelős minisztert, hogy a  közszolgálatban dolgozók informatikai 
ismereteinek folyamatos bővítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,

Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos
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 16. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  belügyminisztert, hogy legalább évente egyszer – először 
2015. március 15-éig – számoljon be a  jelen Korm. határozat szerinti, az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
Határidő: először 2015. március 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről

A Kormány a területi államigazgatás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása érdekében
 1.  szükségesnek tartja az  integrált területi államigazgatási szervezetrendszer kialakítása érdekében a  fővárosi és 

megyei kormányhivatalok bővítését, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek 
átalakítását a  hatékonyabb, takarékosabb, átláthatóbb és ellenőrizhetőbb államigazgatási működés feltételeinek 
megteremtése érdekében;

 2.  felhívja a  feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az  általuk irányított központi hivatalok 3–6.  pontban 
meghatározott területi államigazgatási szerveire, valamint a  szakmai irányításuk alatt álló fővárosi és megyei 
kormányhivatali szakigazgatási szervekre vonatkozóan
2.1.  hajtsák végre a  jelen kormányhatározatban meghatározott szervezeti változások megvalósítása érdekében 

szükséges intézkedéseket,
2.2.  gondoskodjanak e  határozatban foglaltak szerint a  fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő 

integráció, valamint a  szakigazgatási szervi rendszer átalakítása előkészítésének és megvalósításának 
feltételeiről, beleértve a saját feladat- és hatáskörükbe tartozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó 
eszközök szükség szerinti előkészítését, illetve módosítását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  a 7–10. pontokban meghatározottak szerint

 3.  a  szervezeti integráció következő körében részt vevő, a  fővárosi és megyei kormányhivatalokba beépülő területi 
államigazgatási szervek körét az alábbiakban határozza meg:
3.1.  Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek,
3.2.  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitányságai;

 4.  egyetért azzal, hogy a  Magyar Államkincstár megyei igazgatóságainak családtámogatási és szociális ellátási, 
valamint lakáscélú állami támogatással összefüggő feladataiban – a  feladatok ellátásához szükséges személyi, 
dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a  fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi 
kerületi) hivatalai járjanak el;

 5.  egyetért azzal, hogy a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal anyakönyvezéssel összefüggő feladataiban  
– a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok járjanak el;

 6.  egyetért azzal, hogy az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalainak baleseti megtérítési eljárással 
kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásával és az ahhoz kapcsolódó követeléskezeléssel, az anyatej-elszámolások 
fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával, az  üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő 
egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátási térítési díjak utólagos 
megtérítésével kapcsolatos eljárásokkal, az üzemi balesettel, a hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 176. szám 24471

adatok gyűjtésével, valamint az  egészségügyi szakellenőrzési területen a  keresőképesség, a  keresőképtelenség 
ellenőrzésével, elbírálásával és a  jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben – a  feladatok 
ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok járjanak el;

 7.  felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  területi államigazgatási szervek szervezeti rendszerének, pénzügyi-
gazdálkodási helyzetének, működésének és létszámhelyzetének, a  szervet érintő esetleges Európai Uniós 
pályázatoknak a  felmérése, és a  területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedések 
és feladatok megvalósítása érdekében szükséges adatszolgáltatásokat az  irányításuk alá tartozó szervezetek soron 
kívül teljesítsék a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 8.  felhívja a  feladatkörükben érintett minisztereket, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter koordinációja 
mellett – a  felelősségi körükbe tartozó jogszabályok tekintetében vizsgálják felül a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokat érintő szakhatósági eljárások szabályozását, és készítsék elő az  egységes kormányhivatali 
szervezeti működésből eredő törvény-módosításokat;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. január 20.

 9.  felhívja a  feladatkörükben érintett minisztereket, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter koordinációja 
mellett – a felelősségi körükbe tartozó jogszabályok tekintetében készítsék elő a 3. pontban meghatározott területi 
államigazgatási szerveknek, a 4–6. pontban meghatározott feladatoknak a fővárosi és megyei kormányhivatalokba 
történő integrálásához, a  fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervi rendszerének átalakításához, 
valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok szakhatósági eljárásait érintő, az  egységes kormányhivatali 
szervezeti működésből eredő kormányrendelet-módosításokat;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. február 15.

 10.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  területi államigazgatás szervezeti integrációjának bővítéséhez 
szükséges költségvetési-pénzügyi intézkedések körében
10.1.  kiemelt előirányzatok szerinti bontásban határozza meg azokat a  forrásokat, amelyek a  Magyarország 

2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvényben az  integrációval érintett területi 
államigazgatási szervek működését fedezik,

10.2.  a  Magyar Államkincstár adatai alapján kiemelt előirányzatok szerinti bontásban határozza meg azokat 
a  forrásokat, amelyek az  integráció bővítésében érintett államigazgatási szervek működési költségvetésébe 
az adott évre vonatkozó eredeti előirányzatokon felül póttámogatásként, támogatásértékű bevételként vagy 
átvétel-átadás jogcímen a  2013–2014. költségvetési években beépültek az  államigazgatási szerv működési 
költségvetésébe,
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10.3.  a  10.1.  pontban meghatározott előirányzatok és a  10.2.  pontban foglalt póttámogatások, támogatásértékű 
bevételek, illetve átadás-átvételi jogcímen biztosított előirányzatok alapján gondoskodjon a  fővárosi és 
megyei kormányhivatalok költségvetésének a  Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 
törvényben történő meghatározásáról;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. február 28.

 11.  felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsék elő a 3. pontban meghatározott területi államigazgatási szerveknek 
és a  4–6.  pontban meghatározott feladatoknak a  fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrálásához, 
a  fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervi rendszerének átalakításához, valamint a  fővárosi és 
megyei kormányhivatalok szakhatósági eljárásait érintő, az egységes kormányhivatali szervezeti működésből eredő 
miniszteri rendeletek módosítását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. február 28.

 12.  felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  fejezetgazda tárca vezetőjének, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával tegyék meg a  3.  pontban meghatározott területi államigazgatási szerveknek és a  4–6.  pontban 
meghatározott feladatoknak a  fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrálásához szükséges, 
az  átszervezést megalapozó – pénzügyi, személyügyi, dologi, elhelyezési – intézkedéseket, és készítsék elő 
az alapító, átalakító és megszüntető okiratokat, valamint a szervezeti és működési szabályzatok módosítását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. február 28.

 13.  egyetért azzal, hogy a  3.  pontban meghatározott területi államigazgatási szerveknek és a  4–6.  pontban 
meghatározott feladatoknak a  fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrálásának időpontja: 2015. 
március 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1745/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
egyes költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről

A Kormány
 1. a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel – annak érdekében, hogy a  magyar és egyetemes 

filmkultúra tárgyi, írásos, digitális és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével, 
digitalizálásával kapcsolatos feladatok folyamatos ellátottsága biztosított legyen – a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelettel összhangban felhívja a  Magyar Nemzeti Digitális Archívum 
és Filmintézet központi költségvetési szervet irányító minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere részére 
történő irányítói jogok átadásához tekintse át a  szerv szervezeti működését biztosító szabályokat – különös 
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tekintettel az  alapító okiratra – és gondoskodjon a  szerv hatékony és átlátható működése érdekében az  aktuális 
kormányzati célokhoz és struktúrához történő illeszkedést elősegítő szervezeti és személyi, valamint az  alapító 
okirat módosításhoz szükséges, irányítói jogok átengedése tárgyú megállapodás előkészítéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetésére vonatkozóan a XI. Miniszterelnökség fejezet, 
13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal  cím előirányzatai terhére a  Budapesti Európai Ifjúsági Központ 
üzemeltetésével összefüggésben rendelkezésre álló források a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium  fejezet 
javára kerüljenek átrendezésre.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásával

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához 
nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 5.  § (1)  bekezdésében foglaltak, valamint az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 
33.  §  (1)  bekezdése alapján, költségvetési szerveknél és az  egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 
2014.  évi kompenzációjának elszámolása keretében a  Kvtv. 1.  melléklet X. Igazságügyi Minisztérium  fejezet, 
24. Céltartalékok  cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 170 285 ezer forint 
átcsoportosítását, javára 2 887 117 ezer forint visszarendezését rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 érintett fejezeteket irányító szervek vezetői
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

1

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

KIADÁSOK
Módosítás Visszarendezés

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) ( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

I I. ORSZÁGGYŰLÉS
000099 1 Országgyűlés Hivatala
000110 1 Országgyűlés hivatali szervei

K1 Személyi juttatások -3 634
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -981

246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
K1 Személyi juttatások -283
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -77

334206 3 Országgyűlési Őrség
K1 Személyi juttatások -12
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3

264956 5 Közbeszerzési Hatóság
019161 1 Közbeszerzési Hatóság

K1 Személyi juttatások 331
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90

332162 21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
303202 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

K1 Személyi juttatások 178
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48

334184 22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

K1 Személyi juttatások -6
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1

346517 25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
346528 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

K1 Személyi juttatások 78
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21

III III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság

K1 Személyi juttatások -354
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -96

IV IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

K1 Személyi juttatások -99
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -27

V V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
000462 1 Állami Számvevőszék

K1 Személyi juttatások -857
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -231

VI VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok

K1 Személyi juttatások -14 449
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3 901

333639 2 Kúria
K1 Személyi juttatások -652
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -176

A módosítás jogcíme



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2014. évi 176. szám

 
24475

2

VIII VIII. ÜGYÉSZSÉG
026338 1 Ügyészségek

K1 Személyi juttatások -3 506
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -946

X X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -1 170
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -316

000989 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
K1 Személyi juttatások -118
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -33

004855 9 Kutatóintézetek
K1 Személyi juttatások -586
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -158

XI XI. MINISZTERELNÖKSÉG
294502 1 Miniszterelnökség

K1 Személyi juttatások 1 777
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 481

000659 2 Információs Hivatal
K1 Személyi juttatások -724
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -195

338251 3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet
K1 Személyi juttatások -107
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -29

338262 4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
K1 Személyi juttatások -560
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -151

346606 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
K1 Személyi juttatások 2 264
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 611

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K1 Személyi juttatások 3 856 -177 735
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 042 -47 987

294213 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
K1 Személyi juttatások -926
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -250

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K1 Személyi juttatások -118
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -32

223614 16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

K1 Személyi juttatások -50
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -12

347673 20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
K1 Személyi juttatások -412
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -111

251912 21 Nemzeti Innovációs Hivatal
K1 Személyi juttatások 30
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8

XII XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -1 080
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -291

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
K1 Személyi juttatások -2 710
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -731

004327 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet
K1 Személyi juttatások -161
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -44
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004338 4 Állami Ménesgazdaság
K1 Személyi juttatások -395
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -107

212087 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
K1 Személyi juttatások -1 559
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -420

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
K1 Személyi juttatások 1 030 -6 360
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 279 -1 720

004404 7 Közművelődési intézmények
K1 Személyi juttatások -9
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3

004415 8 Agrárkutató intézetek
K1 Személyi juttatások -964
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -261

342751 9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
K1 Személyi juttatások -101
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -27

295802 10 Génmegőrzési Intézmények
K1 Személyi juttatások -606
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -163

006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat
K1 Személyi juttatások -350
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -95

276201 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet
K1 Személyi juttatások -3 854
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 040

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 258 -2 264
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70 -611

271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
K1 Személyi juttatások 304 -1 193
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82 -323

294313 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
K1 Személyi juttatások -114
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -30

304135 18 Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
K1 Személyi juttatások 71
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19

XIII. XIII. HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM
015976 1 Honvédelmi Minisztérium
002587  1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -90
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -24

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K1 Személyi juttatások -1 577
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -427

198291 2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

K1 Személyi juttatások -25 955
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -7 007

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
K1 Személyi juttatások -38 836
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -10 486

002718 6 MH Egészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások -25 737
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -6 950

342606 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
K1 Személyi juttatások -1 388
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -375
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XIV XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -109
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -29

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat
K1 Személyi juttatások -116
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -32

294479 4 Terrorelhárítási Központ
K1 Személyi juttatások -25
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -6

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K1 Személyi juttatások 6 338 -8 078
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 711 -2 181

332184 6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások -27
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -7

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 14 902 -206 148
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 024 -55 662

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal
K1 Személyi juttatások -853
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -230

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
K1 Személyi juttatások -1 351
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -365

235006 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
K1 Személyi juttatások 35
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10

001711 12  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások -56 124
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -15 154

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
K1 Személyi juttatások -2 809
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -760

236630 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ
K1 Személyi juttatások -136
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -37

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások -8 030
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 169

001766 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
K1 Személyi juttatások -4 810
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 299

XV XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 30
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7

226055 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
K1 Személyi juttatások -164
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -44

013389 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal
K1 Személyi juttatások -919
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -248

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 425
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114

237287 8 Magyar Államkincstár
K1 Személyi juttatások -5 254
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 419

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 9
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3
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XVI XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

K1 Személyi juttatások -9 746
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 631

295946 2 Bűnügyi Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások -1 794
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -484

295979 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
K1 Személyi juttatások -279
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -75

XVII XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -304
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -82

275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
K1 Személyi juttatások -642
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -173

275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság
K1 Személyi juttatások -1 709
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -463

010597 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
K1 Személyi juttatások -267
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -72

006453 15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
K1 Személyi juttatások -198
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -54

XVIII XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 270
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások -2 484
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -671

260256 4 Balassi Intézet
K1 Személyi juttatások -1 824
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -493

297513 6 Nemzeti Befektetési Ügynökség
K1 Személyi juttatások -75
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -20

347839 7 Külügyi és Külgazdasági Intézet
K1 Személyi juttatások -74
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -20

XX XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1 Személyi juttatások -977
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -264

334473 2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

K1 Személyi juttatások 31 186 -68 415
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 419 -18 482

272734 4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
K1 Személyi juttatások -1 072
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -290

258745 5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
K1 Személyi juttatások -231
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -59

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K1 Személyi juttatások 3 317 -1 315
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 896 -356

227942 5 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 23 176 -221 830
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 261 -59 938
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226901 6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal

K1 Személyi juttatások -213
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -58

343317 2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
K1 Személyi juttatások -109
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -30

247101 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
K1 Személyi juttatások 31
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8

333773 8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények
K1 Személyi juttatások -133
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -39

004624 9 Türr István Képző és Kutató Intézet
K1 Személyi juttatások -6 340
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 712

002972 10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

K1 Személyi juttatások -278
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -75

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K1 Személyi juttatások 20 017 -399 181
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 067 -110 256

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 17 140 -10 717
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 632 -2 893

218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások -8 684
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 236

258612 13 Sportintézmények
298224 2 Nemzeti Sportközpontok

K1 Személyi juttatások 825
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 222

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K1 Személyi juttatások -30 834
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -9 359

002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek
K1 Személyi juttatások 188 -4 033
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 -1 088

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat
K1 Személyi juttatások 4 331
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 170

334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
K1 Személyi juttatások -847 250
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -227 080

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K1 Személyi juttatások -381
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -103

005412 20  Fejezeti kezelésű előirányzatok
198619 4 Közoktatási feladatok támogatása
286023 1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi kompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 547 -6 032
XXX XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

007065 1 GazdaságiVersenyhivatal igazgatása
K1 Személyi juttatások 22
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6

XXXI XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal

K1 Személyi juttatások -1 690
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -456

007119 4 KSH Könyvtár
K1 Személyi juttatások -178
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -48
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007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
K1 Személyi juttatások -43
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -12

XXXIII XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 1 MTA Titkársága
006837 1 MTA Igazgatása

K1 Személyi juttatások -146
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -39

333206 2 MTA Könyvtár és Információs Központ
006860 1 MTA Könyvtár és Információs Központ

K1 Személyi juttatások 44
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12

303113 3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek
K1 Személyi juttatások 0 -9 890
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 -2 301

329873 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek
K1 Személyi juttatások -4 311
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 164

342628 5 MTA egyéb intézmények
270345 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ

K1 Személyi juttatások -1 919
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -519

006936 2 MTA Jóléti intézmények
K1 Személyi juttatások 411
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110

006893 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
K1 Személyi juttatások 210
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57

032564 6 OTKA Iroda
K1 Személyi juttatások -68
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -19

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
209148 35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
209159 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
286034 1 2014. évi kompenzáció -11 745
222662 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
286045 2 2014. évi kompenzáció -2 488

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
001360 24 Céltartalékok

329928 2 -170 285 2 887 117

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

BEVÉTEL
Módosítás Visszarendezés A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) ( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás jogcíme

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
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ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

TÁMOGATÁS
Módosítás Visszarendezés A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) ( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

I I. ORSZÁGGYŰLÉS
000099 1 Országgyűlés Hivatala
000110 1 Országgyűlés hivatali szervei 0 -4 615
246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 0 -360
334206 3 Országgyűlési Őrség 0 -15
264956 5 Közbeszerzési Hatóság
019161 1 Közbeszerzési Hatóság 421 0
332162 21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
303202 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 226 0
334184 22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 0 -7
346517 25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
346528 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 99 0

III III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság 0 -450

IV IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 0 -126

V V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
000462 1 Állami Számvevőszék 0 -1 088

VI VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok 0 -18 350
333639 2 Kúria 0 -828

VIII VIII. ÜGYÉSZSÉG
026338 1 Ügyészségek 0 -4 452

X X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 0 -1 486
000989 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 0 -151
004855 9 Kutatóintézetek 0 -744

XI XI. MINISZTERELNÖKSÉG
294502 1 Miniszterelnökség 2 258 0
000659 2 Információs Hivatal 0 -919
338251 3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 0 -136
338262 4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 0 -711
346606 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 2 875 0
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 4 898 -225 722
294213 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 0 -1 176
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 0 -150
223614 16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 0 -62
347673 20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 0 -523
251912 21 Nemzeti Innovációs Hivatal 38 0

XII XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 0 -1 371
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 0 -3 441
004327 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 0 -205
004338 4 Állami Ménesgazdaság 0 -502
212087 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 0 -1 979
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 1 309 -8 080
004404 7 Közművelődési intézmények 0 -12
004415 8 Agrárkutató intézetek 0 -1 225

A módosítás jogcíme
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342751 9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 0 -128
295802 10 Génmegőrzési Intézmények 0 -769
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 0 -445
276201 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 0 -4 894
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 328 -2 875
271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 386 -1 516
294313 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 0 -144
304135 18 Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 90 0

XIII. XIII. HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM
015976 1 Honvédelmi Minisztérium
002587  1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 0 -114
198279 2 Egyéb HM szervezetek 0 -2 004
198291 2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 0 -32 962
206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 0 -49 322
002718 6 MH Egészségügyi Központ 0 -32 687
342606 7 HM VGH Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 0 -1 763

XIV XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 0 -138
019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 0 -148
294479 4 Terrorelhárítási Központ 0 -31
003737 5 Büntetés-végrehajtás 8 049 -10 259
332184 6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 0 -34
001580 7 Rendőrség 18 926 -261 810
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 0 -1 083
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 0 -1 716
235006 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 45 0
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 0 -71 278
001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 0 -3 569
236630 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ 0 -173
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 0 -10 199
001766 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 0 -6 109

XV XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 37 0
226055 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 0 -208
013389 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 0 -1 167
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 539 0
237287 8 Magyar Államkincstár 0 -6 673
294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 12 0

XVI XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 0 -12 377
295946 2 Bűnügyi Főigazgatóság 0 -2 278
295979 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 0 -354

XVII XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 0 -386
275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 0 -815
275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 0 -2 172
010597 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 0 -339
006453 15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 0 -252

XVIII XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása 343 0
004118 2 Külképviseletek igazgatása 0 -3 155
260256 4 Balassi Intézet 0 -2 317
297513 6 Nemzeti Befektetési Ügynökség 0 -95
347839 7 Külügyi és Külgazdasági Intézet 0 -94

XX XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 0 -1 241
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334473 2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 39 605 -86 897
272734 4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 0 -1 362
258745 5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 0 -290
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 4 213 -1 671
227942 5 Egyetemek, főiskolák 29 437 -281 768
226901 6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal 0 -271
343317 2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 0 -139
247101 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 39 0
333773 8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények 0 -172
004624 9 Türr István Képző és Kutató Intézet 0 -8 052
002972 10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 0 -353
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 25 084 -509 437
218672 11 Közgyűjtemények 21 772 -13 610
218605 12 Művészeti intézmények 0 -10 920
258612 13 Sportintézmények
298224 2 Nemzeti Sportközpontok 1 047 0
002994 14 Országos Mentőszolgálat 0 -40 193
002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 239 -5 121
233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat 5 501 0
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 0 -1 074 330
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 0 -484
005412 20  Fejezeti kezelésű előirányzatok
198619 4 Közoktatási feladatok támogatása
286023 1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi kompenzációja 1 547 -6 032

XXX XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 28 0

XXXI XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal 0 -2 146
007119 4 KSH Könyvtár 0 -226
007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 0 -55

XXXIII XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 1 MTA Titkársága
006837 1 MTA Igazgatása 0 -185
333206 2 MTA Könyvtár és Információs Központ
006860 1 MTA Könyvtár és Információs Központ 56 0
303113 3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 50 -12 191
329873 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek 0 -5 475
342628 5 MTA egyéb intézmények
270345 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 0 -2 438
006936 2 MTA Jóléti intézmények 521 0
006893 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 267 0
032564 6 OTKA Iroda 0 -87

Összesen: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

1 példány
1 példány
1 példány -2 716 832  -2 716 832
2 példány

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása 
(módosítása +/-)
időarányos
teljesítmény arányos
egyéb ........ azonnal

Fejezet    
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

    Foglalkoztatottaklétszáma(fő)-időszakra
    

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 1747/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

A Kormány a  sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 62.  § (1)  bekezdése alapján – megismerve és tudomásul véve 
a  Nemzet Sportolóinak javaslatát – Schmitt Pál párbajtőrvívó részére a  Nemzet Sportolója  címet és az  azzal járó 
életjáradékot adományozza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1748/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
egyes kulturális programok támogatásáról

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az egyes kulturális programok támogatása 
céljából 50,0 millió forint rendelkezésre állásáról 2015. évben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 

MFB Zrt.) 8 milliárd forint keretösszeggel a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 
(a  továbbiakban: MFB törvény) 4.  § (2)  bekezdése alapján – 2020. december 31-éig történő hitelszerződés-kötési 
lehetőség biztosításával – meghirdesse az  MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020-at (a  továbbiakban: 
Hitelprogram)
a) a  zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 

szerinti, zöldség- és gyümölcs termékpályán működő termelői szervezetek és előzetesen elismert zöldség-
gyümölcs termelői csoportok, valamint

b) a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet 10. §-a szerinti, egyéb mezőgazdasági és erdészeti 
termékpályán működő minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

számára maximum 7 éves lejárattal, azon belül maximum 4 év türelmi idővel, maximum 250 millió forint összegű 
hitelösszeggel, amely felhasználható forgóeszköz finanszírozásra használható;

 2. egyetért azzal, hogy az  MFB törvény 4.  § (1)  bekezdése alapján az  1.  pontban meghatározott keret terhére 
az MFB Zrt. a jogosulti kör számára közvetlenül is hitelt nyújtson;

 3. egyetért azzal, hogy az  MFB törvény 5.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség 
mértéke a 2. pont szerinti, MFB Zrt. által közvetlenül nyújtott forgóeszközhitel tőkeösszegének 80%-a;

 4. egyetért azzal, hogy a  hitelfelvevőnek a  3.  pont szerinti, jogszabályi alapú költségvetési készfizető 
kezességvállalásért a  kezességvállalással biztosított hitelek 80%-ára vetített, egyszeri 2%-os kezességvállalási díjat 
kell fizetnie a Magyar Állam részére az MFB Zrt. által kiadott Termékleírásban meghatározott számlára azzal, hogy 
a hitel folyósításának feltétele a kezességvállalási díj megfizetése;

 5. egyetért azzal, hogy a  Hitelprogram esetében a  hitelintézetek által felszámítható kamatfelár a  földművelésügyi 
miniszter bevonásával kerüljön meghatározásra;
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 6. egyetért azzal, hogy a  Hitelprogram keretében igénybe vehető támogatás – amely kedvezményes kamatból, 
költségvetési kamattámogatásból, kedvezményes díjú intézményi készfizető kezességvállalásból, költségvetési 
kezesi díjtámogatásból, illetve jogszabályi alapú állami készfizető kezességvállalásból állhat – kizárólag 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 rendelettel, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban kerüljön nyújtásra;

 7. egyetért azzal, hogy a  kedvezményes kamatból és a  jogszabályi alapú állami készfizető kezességvállalásból 
származó állami támogatás támogatástartalmáról és támogatási kategóriájáról szóló igazolást erre irányuló 
megállapodás hiányában a  támogatás nyújtója, a  kedvezményes díjú intézményi készfizető kezességvállalásból 
és a  költségvetési kezesi díjtámogatásból származó állami támogatás támogatástartalmáról és támogatási 
kategóriájáról szóló igazolást a  kezességvállaló intézmény, a  költségvetési kamattámogatásból származó állami 
támogatás támogatástartalmáról és támogatási kategóriájáról szóló igazolást a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal adja ki;

 8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Hitelprogram finanszírozásához az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából 
felvett, euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez 
kapcsolódóan 8 milliárd forint mértékig az MFB törvény 5. § (2) bekezdése alapján az MFB Zrt.-vel árfolyam-fedezeti 
megállapodást kössön, azzal, hogy a  Hitelprogram futamideje az  árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 
8 év, lejárata 2028. december 31., és az  árfolyam-fedezeti megállapodás e  határozat hatálybalépésének napján 
a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az MFB Zrt. útján gondoskodjon a Hitelprogramnak az 1–4., és 
6. pontban foglaltak szerinti meghirdetéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. január 31.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 

MFB Zrt.) 15 milliárd forint keretösszeggel a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 
(a  továbbiakban: MFB törvény) 4.  § (2)  bekezdése alapján – 2020. december 31-éig történő hitelszerződés-kötési 
lehetőség biztosításával – meghirdesse az  MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020-at (a  továbbiakban: 
Hitelprogram)
a) a mezőgazdasági termelő tevékenységet,
b) a halgazdálkodási tevékenységet, vagy
c) – a  tevékenység szerinti országos érdekképviseleti szerv vagy köztestület ajánlásával és termeltetési 

szerződéssel rendelkező – a  baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha (ideértve a  tej- és húshasznosítást) 
ágazatban termeltető tevékenységet

végző vállalkozások számára maximum 6 éves lejárattal, azon belül maximum 3 év türelmi idővel, az a) és b) alpont 
szerinti tevékenységet folytató vállalkozások esetében maximum 50 millió forint összegű, a  c)  alpont szerinti 
tevékenységet folytató vállalkozások esetében maximum 500 millió forint összegű hitelösszeggel, amely 
felhasználható forgóeszköz finanszírozásra, mezőgazdasági-, halgazdasági-, termeltetői célú forgóeszköz hitel 
kiváltására, továbbá tenyészállat vásárlására, illetve tenyészállat vásárlási célú hitel kiváltására;
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 2. egyetért azzal, hogy a  Hitelprogram esetében a  hitelintézetek által felszámítható kamatfelár a  földművelésügyi 
miniszter bevonásával kerüljön meghatározásra;

 3. egyetért azzal, hogy a  Hitelprogram keretében igénybe vehető támogatás – amely kedvezményes kamatból, 
költségvetési kamattámogatásból, kedvezményes díjú intézményi készfizető kezességvállalásból, illetve 
költségvetési kezesi díjtámogatásból állhat – kizárólag az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelettel, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelettel, és 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 rendelettel összhangban kerüljön nyújtásra;

 4. egyetért azzal, hogy a  kedvezményes kamatból származó állami támogatás támogatástartalmáról és támogatási 
kategóriájáról szóló igazolást az  MFB Zrt., a  kedvezményes díjú intézményi készfizető kezességvállalásból 
és a  költségvetési kezesi díjtámogatásból származó állami támogatás támogatástartalmáról és támogatási 
kategóriájáról szóló igazolást a  kezességvállaló intézmény, a  költségvetési kamattámogatásból származó állami 
támogatás támogatástartalmáról és támogatási kategóriájáról szóló igazolást a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal adja ki;

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Hitelprogram finanszírozásához az  MFB Zrt. által forrásszerzés 
céljából felvett, euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott 
kötvényekhez kapcsolódóan 15 milliárd forint mértékig az MFB törvény 5. § (2) bekezdése alapján az MFB Zrt.-vel 
árfolyam-fedezeti megállapodást kössön azzal, hogy a  Hitelprogram futamideje az  árfolyam-fedezeti 
megállapodás szempontjából 7 év, lejárata 2027. december 31., és az árfolyam-fedezeti megállapodás e határozat 
hatálybalépésének napján a  Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított 
devizaösszegre vonatkozik;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos
 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az MFB Zrt. útján gondoskodjon a Hitelprogramnak az 1. és 

3. pontban foglaltak szerinti meghirdetéséről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. január 31.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MFB 

Zrt.) 6 milliárd forint keretösszeggel a  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény 
(a  továbbiakban: MFB törvény) 4.  § (2)  bekezdése alapján – 2020. december 31-éig történő hitelszerződés-kötési 
lehetőség biztosításával – az  1.  mellékletben felsorolt tevékenységek finanszírozásához meghirdesse az  MFB 
Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020-at (a  továbbiakban: Hitelprogram) az  élelmiszeripari vállalkozások 
számára maximum 6 éves lejárattal, azon belül maximum 3 éves türelmi idővel, minimum 5 millió forint, 
maximum 500 millió forint összegű hitelösszeggel – azzal, hogy egy vállalkozás által a  Hitelprogram keretében 
és az  MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg 
az 500 millió forintot –, amely felhasználható a mellékletben meghatározott tevékenységek esetén forgóeszközök 
finanszírozására, továbbá élelmiszeripari célú forgóeszköz hitel kiváltására;
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 2. egyetért azzal, hogy a  Hitelprogram esetében a  hitelintézetek által felszámítható kamatfelár a  földművelésügyi 
miniszter bevonásával kerüljön meghatározásra;

 3. egyetért azzal, hogy a  Hitelprogram kapcsán igénybe vehető támogatás – amely kedvezményes kamatból, 
költségvetési kamattámogatásból, kedvezményes díjú intézményi készfizető kezességvállalásból, illetve 
költségvetési kezesi díjtámogatásból állhat – 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 
rendelettel és az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU 
bizottsági rendelettel összhangban kerüljön nyújtásra;

 4. egyetért azzal, hogy a  kedvezményes kamatból származó állami támogatás támogatástartalmáról és támogatási 
kategóriájáról szóló igazolást az  MFB Zrt., a  kedvezményes díjú intézményi készfizető kezességvállalásból 
és a  költségvetési kezesi díjtámogatásból származó állami támogatás támogatástartalmáról és támogatási 
kategóriájáról szóló igazolást a  kezességvállaló intézmény, a  költségvetési kamattámogatásból származó állami 
támogatás támogatástartalmáról és támogatási kategóriájáról szóló igazolást a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal adja ki;

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Hitelprogram finanszírozásához az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából 
felvett, euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez 
kapcsolódóan 6 milliárd forint mértékig az MFB törvény 5. § (2) bekezdése alapján az MFB Zrt.-vel árfolyam-fedezeti 
megállapodást kössön, azzal, hogy a  Hitelprogram futamideje az  árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 
7 év, lejárata 2027. december 31. és az  árfolyam-fedezeti megállapodás e  határozat hatálybalépésének napján 
a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az MFB Zrt. útján gondoskodjon a Hitelprogramnak az 1. és 
3. pontban foglaltak szerinti meghirdetéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. január 31.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

A Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR’08) szerint 
az élelmiszeripari vállalkozás finanszírozható tevékenységei:

  1.  1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás;
  2.  1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása;
  3.  1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása;
  4.  1020 Halfeldolgozás,- tartósítás;
  5.  1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása;
  6.  1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás;
  7.  1051 Tejtermék gyártása;
  8.  1061 Malomipari termék gyártása;
  9.  1071 Kenyér; friss pékáru gyártása;
10.  1072 Tartósított lisztes áru gyártása;
11.  1073 Tésztafélék gyártása;
12.  1084 Fűszer, ételízesítő gyártása keretében kizárólag fűszerpaprika gyártás;
13.  1102 Szőlőbor termelése.
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A Kormány 1752/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7. ) Korm. határozat módosításáról

 1. A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat 5. pont ab) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A Munkacsoport tagjai)
„ab) európai uniós ügyek koordinációjáért,”
(felelős tagja által az  adott feladatkörért való felelősségére tekintettel kijelölt vezetői munkakört betöltő 
kormánytisztviselő, továbbá)

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1753/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló egyes labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló
a) Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésre 5500,0 millió forint keretösszegben kerüljön 

sor, azzal, hogy a 2015. évben 2100,0 millió forint, a 2016. évben 3000,0 millió forint biztosítása szükséges;
b) zalaegerszegi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésre 1250,0 millió forint keretösszegben kerüljön sor, azzal, 

hogy a 2015. évben összesen 750,0 millió forint biztosítása szükséges;
c) kaposvári labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésre 1061,0 millió forint keretösszegben kerüljön sor, azzal, 

hogy a 2015. évben összesen 501,0 millió forint biztosítása szükséges;
d) békéscsabai labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésre 1125,0 millió forint keretösszegben kerüljön sor, azzal, 

hogy a 2015. évben összesen 565,0 millió forint biztosítása szükséges;
e) dunaújvárosi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésre 3200,0 millió forint keretösszegben kerüljön sor, azzal, 

hogy a 2015. évben 2600,0 millió forint biztosítása szükséges;
f ) soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésre 552 millió forint keretösszegben kerüljön sor, azzal, hogy 

a 2015. évben 152,0 millió forint biztosítása szükséges.
 2. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági 

minisztert, hogy az  1.  pont szerint a  labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához a  2015. és 
2016. évben szükséges 4088,0 millió forint forrás biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2015. év folyamán, illetve a 2016. év tekintetében a 2016. évi központi költségvetés 
tervezésével összhangban

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. 

(XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1753/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

 1. A Határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település, létesítmény) (Férőhely)
[Keretösszeg (millió forint)]

(összesen) (2014) (2015–2016)

„

1. Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 8 000 5 500 400 5 100
”

 2. A Határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sorszám) (Település, létesítmény) (Férőhely)
[Keretösszeg (millió forint)]

(összesen) (2014) (2015–2016)

„

7. Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 8 000 1 250 500 750

8. Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5 000 1 061 560 501
”

 3. A Határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település, létesítmény) (Férőhely)
[Keretösszeg (millió forint)]

(összesen) (2014) (2015–2016)

„

13. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5 100 1 125 560 565
”

 4. A Határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település, létesítmény) (Férőhely)
[Keretösszeg (millió forint)]

(összesen) (2014) (2015–2016)

„

16. Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 6 100 3 200 600 2 600
”

 5. A Határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település, létesítmény) (Férőhely)
[Keretösszeg (millió forint)]

(összesen) (2014) (2015–2016)

„

22. Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 4 000 552 400 152
”

 6. A Határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település, létesítmény) (Férőhely)
[Keretösszeg (millió forint)]

(összesen) (2014) (2015–2016)

„

28. Összesen – 26 281 12 035 14 246
”
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A Kormány 1754/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv 
előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges  
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1099/2014. (III. 4.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) 
Korm. határozat szerinti elszámolási és visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje módosításáról

 1. Az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak 
megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról 
szóló 1099/2014. (III. 4.) Korm. határozat 1.  pontjában meghatározott, átcsoportosított előirányzatok tekintetében 
az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje 2015. június 30.

 2. A  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat 1.  pontjában meghatározott, átcsoportosított előirányzatok tekintetében 
az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje 2015. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1755/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló  
1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat és a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020) 
elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 1. Hatályát veszti
a) a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) 

Korm. határozat 1.60. pontja,
b) a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) 

Korm. határozat 2. mellékletben meghatározott táblázat 4. sorában az „(a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 
bevonásával)” szövegrész,

c) a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) 
Korm. határozat 2. mellékletben meghatározott táblázat 5. sorában az „a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal,” 
szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1756/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a munkaügyi szakigazgatási szervek egyes funkcióinak átadás-átvétele érdekében történő fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva − a közfoglalkoztatási rendszer hatékony működtetése céljából, a munkaügyi szakigazgatási szervek egyes 
funkcióinak átadás-átvétele érdekében − 43 959 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 
2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
XV.  Nemzetgazdasági Minisztérium  fejezet, 4. Nemzeti Munkaügyi Hivatal  cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1756/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

1. melléklet a …./2014. (… ...) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

Ezer 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
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 
K1 Személyi juttatások 31 215 197 943

K2 8 887 54 708
K3 Dologi kiadások 3 857 14 494

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
013389 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

K1 Személyi juttatások -31 215 -197 943

K2 -8 887 -54 708
K3 Dologi kiadások -3 857 -14 494

Ezer 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

Ezer 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
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 43 959 267 145
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

013389 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal -43 959 -267 145

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 43 959  43 959
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

2 példány

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány

1 példány

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó
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A Kormány 1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) a hungarikummá nyilvánított Magyar Operett hatékony népszerűsítése érdekében 9000,0 ezer forint 

egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi 
CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium  fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 6. Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 
jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  fejezet, 12. Művészeti 
intézmények cím javára;

b) a Lakiteleki TÖLGY Alapítvány támogatása céljából 1500,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 
el a  Kvtv. 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium  fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím,  
14. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 26. Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása alcím, 2. Kulturális alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport,  
10. Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása jogcím javára;

c) az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos fejlesztés finanszírozása érdekében 14 923,0 ezer 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium  fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára

az 1. melléklet szerint.
Felelős: földművelésügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

XII. Földművelésügyi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Földművelésügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Agrár célelőirányzatok
338540 6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -9 000
4536 14 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -16 423
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218605 12 Művészeti intézmények
K3 Dologi kiadások 9 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 
271445 10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 500
227942 5 Egyetemek, főiskolák

K1 Személyi juttatások 6 751
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 822
K3 Dologi kiadások 6 350

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Földművelésügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Agrár célelőirányzatok
338540 6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása -9 000

4536 14 Fejezeti általános tartalék -16 423
XX Emberi Erőforrások Minisztériuma

218605 12 Művészeti intézmények 9 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 

271445 10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 1 500
227942 5 Egyetemek, főiskolák 14 923

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
ezer forintban

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 25 423 25 423
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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A Kormány 1758/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
az üzemeltetési feladatok rendezése érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
– ingatlanrészek üzemeltetési feladatainak rendezése érdekében − elrendeli 2000 ezer forint tartós átcsoportosítását 
a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium  fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság  cím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára 
az 1. melléklet szerint.

Felelős: belügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1758/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

Ezer 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
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
K1 Személyi juttatások 394 4 334

K2 106 1 166
K3 Dologi kiadások 1 500 8 500

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

K1 Személyi juttatások -394 -4 334

K2 -106 -1 166
K3 Dologi kiadások -1 500 -8 500

Ezer 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
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
B4 Működési bevételek 1 500 8 500

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

B4 Működési bevételek -1 500 -8 500

Ezer 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

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 500 5 500

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság -500 -5 500

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 2 fő

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 500  500
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány
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A Kormány 1759/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a mindennapos testnevelés részét képező Kölyökatlétikai Program folytatásához szükséges forrás 
biztosításáról

A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával 
gondoskodjon arról, hogy a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák címen 394,0 millió forint összegű 
forrás rendelkezésre álljon a program folytatásához.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1760/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a fejezeti tartalék terhére történő átcsoportosításról

A Kormány a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 7.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1477,8 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 
el a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások  fejezet, 2. Állami vagyonnal 
kapcsolatos kiadások  cím, 5. Fejezeti tartalék alcím terhére, a  2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím,  
3. Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcímcsoport előirányzatának javára az 1. melléklet szerint.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1760/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Fejezet száma és megnevezése 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Millió forintban

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport 
név

név

 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/ határozat száma

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

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
278434 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások

K3 Dologi kiadások 1 477,8

278645 5 Fejezeti tartalék
K5 Egyéb műkődés célú kiadások -1 477,8

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. né. II. né. III. né. IV. né.
Fejezetet irányító szerv  1 példány   időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 1477,8 1477,8
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

                        

   

Költségvetési év: 2014.
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A Kormány 1761/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

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

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  fejezet címrendjének a 30. Józsefvárosi 
Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 285 281 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 
el a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség  fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések  cím terhére, a  Kvtv. 
1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  fejezet, 30. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex 
fejlesztése cím javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó 
költségvetési  fejezetéből a  2.  pont szerinti támogatások felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2014. 
december 15-éig támogatási megállapodást köt Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával;

 4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti támogatást – a 3. pont szerinti megállapodás megkötését 
követően, legkésőbb 2015. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel – folyósítsa Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata számára;

 5. jóváhagyja a  KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú, „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex 
fejlesztése”  című kiemelt projekt (a  továbbiakban: projekt) összköltségének 285 280 522 forint nem elszámolható 
költséggel történő növelését a 2. melléklet szerint;

 6. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének az 5. pontban meghatározottak szerinti módosításához.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1761/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség

ezer 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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

30 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 285 281

XI. Miniszterelnökség
297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -285 281

ezer 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

ezer 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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 285 281 285 281
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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2. melléklet az 1761/2014. (XII. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

A támogatási 

szerződésben 

jelenleg szereplő 

elszámolható 

közkiadás 

(Ft)

A költség-

növekmény 

(Ft)

Támogatást 

igénylő által 

biztosított forrás 

(Ft)

A költség-

növekmény 

elfogadásával 

a támogatási 

szerződés 

módosításában 

szerepeltethető 

teljes összköltség 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KMOP-4.3.2/A- 
13-2013-0001

Józsefvárosi 
Egészségügyi 
Szolgálat komplex 
fejlesztése

Budapest Főváros 
VIII. kerület 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

970 000 000 285 280 522 110 050 000 1 365 330 522

A projekt célja az egészségügyi 
alapellátás és a járóbeteg-szakellátás 
megerősítése, a diagnosztikai háttér 
fejlesztése és az egészségügyi ellátás 
színvonalának javítása a leromlott 
infrastruktúra fejlesztésén, a szükséges 
eszközök beszerzésén és a folyamatok 
optimalizálásán keresztül.
A fejlesztés keretében sor kerül a 
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 
épületének felújítására és bővítésére, 
elavult egészségügyi eszközök és 
műszerek lecserélésére, valamint 
a szakrendelő szerverparkjának és 
infokommunikációs hátterének 
fejlesztésére.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
	az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 324/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 325/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetéséről

	A Kormány 327/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

	A Kormány 329/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 63/2014. (XII. 15.) BM rendelete
	az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében törté

	A belügyminiszter 64/2014. (XII. 15.) BM rendelete
	a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatban

	A Kormány 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról 
és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

	A Kormány 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről

	A Kormány 1745/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	egyes költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről

	A Kormány 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1747/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

	A Kormány 1748/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	egyes kulturális programok támogatásáról

	A Kormány 1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

	A Kormány 1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

	A Kormány 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

	A Kormány 1752/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7. ) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1753/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 198

	A Kormány 1754/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1099/2014. (III. 4.) Korm. 

	A Kormány 1755/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 
1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat és a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1756/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a munkaügyi szakigazgatási szervek egyes funkcióinak átadás-átvétele érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1758/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	az üzemeltetési feladatok rendezése érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1759/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a mindennapos testnevelés részét képező Kölyökatlétikai Program folytatásához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1760/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a fejezeti tartalék terhére történő átcsoportosításról

	A Kormány 1761/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
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