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III. Kormányrendeletek

A Kormány 36/2016. (III. 3.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya 
közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST 
REPUBLIC OF VIETNAM ABOUT THE ESTABLISHMENT OF A FRAMEWORK PROGRAMME FOR FINANCIAL 
CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Socialist Republic of Vietnam (further on: Contracting 
Parties) agree about the mutually advantageous extension of the economic relationship and promotion of the 
development co-operation as follows:

Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
a) tied aid credit: export credit tied to procurement of goods and/or services originating from Hungary and 

supported officially through interest rate support and insurance with a concessionality level not less than 35 
per cent;

b) mixed credits: associated financing packages of concessionary credits mixed with grants. The overall 
concessionality level of a package set forth in the OECD rules is calculated on the basis of the interest subsidy 
and the grant part, the latter may include but not exceed the amount of the risk premium;

c) concessionality level: the difference between the nominal value of the tied aid credit and the discounted 
present value of the future debt service payable by the borrower, expressed as a percentage of the nominal 
value of the tied aid credit;

d) nominal value of the tied aid: the total value of the project financed in the frame of the tied aid credit along 
with the risk premium for the credit repayment excluding interests;

e) grant element: the part of the tied aid credits nominal capital value, non-repayable by the borrower;
f ) OECD Arrangement: OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits effective on the day of 

contracting;
g) starting point of credit: to be determined according to the list of definitions set out in the m) point of Annex 

XIV. of the OECD Arrangement;
h) DDR: Differential Discount Rate used for calculating the concessionality level of tied aid, determined by the 

OECD;
i) ODA: Official Development Assistance;
j) MOF: The Ministry of Finance of Vietnam, representing the Sovereign;
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Article 2
Establishment of the framework programme for financial co-operation
The Government of Hungary, in accordance with its international development co-operation policy, offers 
a  non-refundable official support through interest rate support and grant element, to tied aid credits (further 
on: tied aid credit line) disbursed by the Hungarian Export-Import Bank Pte. Ltd. (further on: Eximbank) with the 
framework conditions set out in the present Agreement, available for financing included in the development aims of 
high importance of the Socialist Republic of Vietnam.
The Government of the Socialist Republic of Vietnam accepts the tied aid credit line and, acting in accordance with 
its own legal system and international obligations, supports the realisation of the present framework programme of 
tied aid credit.
Contracting Parties express their willingness with respect to the participants of the credit transactions belonging 
to the present tied aid credit line and will confirm by declarations that pursuant to the provisions of the action 
statement of the OECD on „Bribery and officially supported export credits” they did not participate in any bribery in 
relation to the transactions and they are not aware of any corruption.

Article 3
Amount of the tied aid credit line and its financial conditions
The total value of the project financed under the tied aid credit line is maximum 60 Million EUR. The firm 
commitment arises on the basis of the individual credit agreement concluded between MOF and Eximbank as 
stipulated in Article 7 of this Agreement.
The concessionality level of credit payable under the tied aid credit line shall be not less than 35% in conformity 
with the OECD Arrangement.
Tenor of the credit disbursed under the tied aid credit line shall not exceed 21,5 (twenty one and a half ) years, which 
includes 1 (one) year grace period and 20,5 ( twenty and a half ) years repayment period. The first repayment is due 
18 months from the starting point of credit as defined in the OECD Arrangement. The interest rate is 0% per annum.
The disbursement period of credit disbursed under the tied aid credit line will be stipulated in the individual credit 
agreement depending on the particular project. The disbursement period for the individual credits shall not exceed 
3,5 (three and a half ) years.
Relating to the credit disbursed under the tied aid credit line, a  risk premium stipulated in the individual credit 
agreement will be calculated in line with the OECD Arrangement and will be officially supported and counted in as 
a grant part of the mixed credit.

Article 4
Utilisation of the tied aid credit line
The tied aid credit line can be utilised for the realisation of projects not objected by signers of the OECD 
Arrangement during the procedure in conformity with the acceptance rules of the OECD Arrangement and the 
consultation procedure, respectively.
Contracting Parties agree that the Government of the Socialist Republic of Vietnam will apply the tied aid credit line 
for priority areas specified in the Appendix forming an integral part of this Agreement.
The selected project shall be realised by Hungarian exports through companies registered in Hungary. The financing 
realised under the tied aid credit line may include the foreign content in cases if at least 50 per cent of the export 
realised by companies registered in Hungary qualifies as of Hungarian origin performed on the territory of the 
Socialist Republic of Vietnam.
The Government of the Socialist Republic of Vietnam or the organisation appointed by it for realisation of the 
project under priority areas specified in the Appendix, in conformity with its legislation, acting in accordance with 
generally accepted principles and good procurement practices and Vietnamese procurement procedures, gives the 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary information about its decisions.

Article 5
Acceptance procedure
The Contracting Parties, for acceptance of the projects financed under the credit line as per this Agreement, will 
follow the procedure below:
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a) The exporter and the importer elaborate the export contract on the realisation of the project.
b) The Relevant Party of Vietnam approves the export contract concluded in conformity with the Vietnam Law 

on Procurement and the Vietnamese regulations on management and utilization of ODA and gives a written 
notice about this to Ministry of Foreign Affairs and Trade and Eximbank.

c) Eximbank confirms in writing the start of the negotiation about the individual credit agreement based on the 
export contract approved by the Party of Vietnam.

Article 6
Disbursement of the tied aid credit
Detailed conditions of the tied aid credit provided to finance the project accepted by the Contracting Parties is to be 
stipulated in the individual credit agreement between MOF in accordance with the provisions laid down in Article 7 
on the one part and Eximbank as the lender on the other.
Eximbank, for the account of its own resources, lends, up to the amount of credit line agreed in this Agreement, 
concessional credit to MOF for the realisation of the accepted project. The measure of the financing is 100 per cent 
of the value of the accepted project and the amount of the grant element.
Commercial and political risks of the tied aid credit will be insured by the Hungarian Export Credit Insurance Pte. 
Ltd. (further on: MEHIB).
Eximbank and MEHIB, in accordance with the international obligations, notify beforehand their intention to lend 
tied aid credit related to the particular project. After successful execution of the procedure of approval Eximbank 
gives notes to the importer/buyer and the exporter, and the Contracting Parties, respectively.

Article 7
Conditions of the individual credit agreement
The Government of the Socialist Republic of Vietnam based on the signed individual credit agreement shall secure 
the repayment obligation as agreed by the Contracting Parties and shall set aside the amount of its payment 
obligation in the actual year in its state budget.
Eximbank and MEHIB shall conclude a  credit insurance contract complying with the conditions fixed by the 
Hungarian law in force.

Article 8
Taxes, fees
The Contracting Parties are obliged to pay the taxes, fees and other public charges arising on the basis of the 
execution of this Agreement in their own country. These costs cannot be paid from the individual tied aid credits 
and they cannot be separated.
Costs arising during the individual credit agreement shall be paid by the parties of the credit agreement in their 
own country and they cannot be charged on the individual tied aid credit.
During the reimbursement of the loan the amounts to be paid cannot be decreased by the tax levied by the 
Socialist Republic of Vietnam or other amounts arising as a result of other payment obligations.
Regarding any taxes relevant for this Agreement and the individual credit agreement the Agreement on Avoiding 
Double Taxation between the Socialist Republic of Vietnam and Hungary should be respected.
The Government of Socialist Republic of Vietnam ensures all the licences – if any – necessary for the start and 
execution of the project by the time of the signing of the individual credit agreement.

Article 9
Dispute Settlement
The Contracting Parties shall settle any dispute in connection with this Agreement in the course of direct 
negotiations.

Article 10
Governing Law
The individual credit agreement shall be governed by the laws of Hungary and applicable rules of international law.
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Article 11
Closing Provisions
a) This Agreement shall be valid for a period of two (02) years from the date of its coming into force and shall 

be automatically renewed for period of one (01) year, unless one Party informs the other of its decision to 
terminate it, by means of a written notification at least three (03) months before expiry.

b) Provisions of this Agreement, even after their expiry, shall be applicable for those projects accepted and 
financed on the basis of the individual credit agreement concluded according to this Agreement.

c) The Contracting Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels that they have 
fulfilled the internal legal prescriptions necessary for the coming into force of this Agreement. The present 
Agreement shall come into force on the 30th (thirtieth) day after the receipt of such a note later on.

d) This Agreement may be cancelled upon agreement of Contracting Parties in writing through diplomatic 
channels. In this case the Agreement shall abate on 60th (sixtieth) day of the other Contracting Party’s receipt 
of the notification about cancellation.

e) The Contracting Parties may amend or supplement this Agreement at their common will and agreement. 
These amendments and supplements shall come into force according to point c) of this Article.

Signed in Hanoi on the 12. day of January in 2016., in English language, in two originals.

 For the Government For the Government 
 of Hungary of the Socialist Republic of Vietnam

APPENDIX ON

LIST OF PRIORITY AREAS FOR REALISATION UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON THE ESTABLISHMENT 
OF A FRAMEWORK PROGRAMME FOR FINANCIAL CO-OPERATION

1. Can Tho oncological hospital project”

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 
KORMÁNYA KÖZÖTTI PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya (a  továbbiakban: Szerződő Felek) 
a  gazdasági kapcsolatok kölcsönösen előnyös bővítése és a  fejlesztési együttműködés elősegítése érdekében 
a következő megállapodást kötik:

1. cikk
Meghatározások
A Megállapodás alkalmazásában:
a) kötött segélyhitel: olyan kamattámogatás és biztosítás útján állami támogatásban részesülő, Magyarországról 

származó áruk és/vagy szolgáltatások beszerzéséhez kötött exporthitel, amelyben a  kedvezmény mértéke 
legalább 35%;

b) vegyes hitel: olyan pénzügyi csomag, amely egyaránt tartalmaz kedvezményes hitelt és adományokat. 
Az  OECD szabályok értelmében a  csomag összesített kedvezményeinek mértéke a  kamattámogatás és 
a legfeljebb a kockázati felár összegével megegyező adományelem alapján kerül kiszámításra;

c) kedvezményezettség mértéke: a  segélyhitel névértéke és a  hitelfelvevő által a  jövőbeni adósságszolgálat 
diszkontált jelenértéke közötti különbség, a segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;

d) kötött segélyhitel névértéke: a  kötött segélyhitel keretében finanszírozott projekt teljes értéke 
a hitel-visszafizetés kockázati felárával együtt, kamatok nélkül;

e) adományelem: a kötött segélyhitel névleges tőkeértékének a hitelfelvevő által vissza nem térítendő része;
f ) OECD Megállapodás: a  hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló OECD megállapodás című 

dokumentumának szerződéskötéskor hatályos változata;
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g) hitel kezdőnapja: az  OECD Megállapodás XIV. sz.  melléklete m)  pontjának definíciós listája szerint 
meghatározandó;

h) DDR: A kötött segélyhitel kedvezményezettségi szintjének kiszámításához alkalmazott diszkont ráta;
i) ODA: Hivatalos Fejlesztési Segítségnyújtás;
j) MOF: Vietnami Pénzügyminisztérium, szuverén hiteladós.

2. cikk
A pénzügyi együttműködési keretprogram létrehozása
Magyarország Kormányának nemzetközi fejlesztési együttműködési politikájával összhangban, a  Magyar 
Export-Import Bank Zrt. (a  továbbiakban: Eximbank) által a  Megállapodásban rögzített keretfeltételekkel 
folyósítható kötött segélyhitelekhez (a  továbbiakban: kötött segélyhitelkeret) kapcsolódóan vissza nem térítendő 
hivatalos támogatást ajánl fel kamattámogatás és adományelem formájában a  Vietnami Szocialista Köztársaság 
elsődleges fontosságú fejlesztési céljai között szereplő kiemelt programokhoz.
A Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya a  kötött segélyhitelkeretet elfogadja, és – belső jogrendjének 
és nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően eljárva – együttműködik a  kötött segélyhitel keretprogram 
megvalósulásában.
A Szerződő Felek kifejezik készségüket, hogy a  jelen segélyhitel keretprogramhoz tartozó hitelügyletek résztvevői 
nyilatkozattal erősítik meg, hogy az  OECD „Bribery and officially supported export credits” (a  vesztegetésekről és 
az  államilag támogatott exporthitelekről szóló) cselekvési nyilatkozatában foglaltak értelmében nem vettek részt 
az ügylettel kapcsolatos vesztegetésekben és nincs tudomásuk korrupcióról.

3. cikk
A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei
A kötött segélyhitelkeretből finanszírozható projektek összértéke legfeljebb 60 millió EUR, azaz hatvan millió 
euró. A végleges kötelezettség az Eximbank és a Vietnami Pénzügyminisztérium között megkötésre kerülő egyedi 
hitelszerződések alapján keletkezik a 7. cikk szerint.
A kötött segélyhitelkeretből folyósítható hitelek kedvezményének mértéke nem lehet kevesebb mint 35%, az OECD 
Megállapodással összhangban.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje a  folyósítási időszakot követően nem haladhatja 
meg a  21,5 (huszonegy és fél) évet, amely időtartam 1 (egy) év türelmi időt és 20,5 (húsz és fél) év törlesztési 
időszakot foglal magába. Az  első tőketörlesztés 18 hónappal a  hitel kezdőnapját követően esedékes az  OECD 
Megállapodásban foglaltak alapján. Az éves kamat 0%.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekhez a  folyósítási időszak az  egyedi hitelszerződésekben kerül 
rögzítésre, az adott projekttől függően. A folyósítási időszak nem haladhatja meg a 3,5 (három és fél) évet.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekre az  egyedi hitelszerződésekben rögzített mértékű kockázati 
felár kerül felszámításra az  OECD Megállapodásban foglaltakkal összhangban, amely adományelem formájában 
elengedésre kerül a vegyes hitel részeként.

4. cikk
A kötött segélyhitelkeret felhasználása
A kötött segélyhitelkeret olyan projektek megvalósításához vehető igénybe, amelyek ellen az OECD Megállapodás 
jóváhagyási rendje szerinti eljárás során az  OECD Megállapodás aláírói nem emeltek kifogást, illetve amelyeket 
a konzultációs eljárás során elfogadtak.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a  Vietnami Szocialista Köztársaság a  segélyhitelkeretet ezen 
Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletben szereplő projektek megvalósítására fordítja.
A kiválasztott projektet Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek magyar exporttal valósítják meg. 
A  segélyhitelkeretből megvalósuló finanszírozás idegen tartalomra akkor terjedhet ki, ha a  Magyarországon 
bejegyzett gazdálkodó szervezetek által Vietnam területén teljesített export legalább 50%-ban magyar 
származásúnak minősül.
A mellékletben meghatározott prioritást élvező projektek megvalósításáról a  Vietnami Szocialista Köztársaság 
Kormánya vagy az  általa kijelölt szerv a  jogszabályok szerint eljárva, a  Vietnami közbeszerzési szabályoknak 
megfelelően dönt, és tájékoztatja Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát.
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5. cikk
Befogadási eljárás
A Megállapodás alapján a  hitelkeretből finanszírozandó projektek befogadásához a  Szerződő Felek a  következő 
eljárást követik:
a) Az exportőr és az importőr kidolgozza a projektek megvalósításáról szóló szerződést.
b) A  Vietnami Kormány közbeszerzési törvényének és az  ODA kezelésről és felhasználásról szóló rendeletnek 

megfelelően megkötött szerződést a  Vietnami fél jóváhagyja, erről diplomáciai úton, írásban tájékoztatja 
a Külgazdasági és Külügyminisztériumot és az Eximbankot.

c) Az Eximbank írásban visszaigazolja a hiteltárgyalások kezdetét a Vietnami fél által jóváhagyott kereskedelmi 
szerződés alapján.

6. cikk
A kedvezményes hitelek folyósítása
A Szerződő Felek által befogadott projektek finanszírozására nyújtott kötött segélyhitelek részletes feltételeit 
a 7. cikkben leírtak szerint, egyrészről a Vietnami Pénzügyminisztérium, mint hiteladós, másrészről az Eximbank mint 
hitelnyújtó között megkötendő egyedi hitelszerződések rögzítik.
Az Eximbank saját forrásai terhére a  Vietnami Pénzügyminisztérium részére a  kötött segélyhitel névértékének 
összegéig kedvezményes hitelt nyújt a befogadott projektek megvalósítására. A finanszírozás mértéke a befogadott 
projektek értékének 100%-a, plusz az adományelem összege.
A kötött segélyhitelek kereskedelmi és politikai kockázatait a  Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (a  továbbiakban: 
MEHIB) biztosítja.
Az Eximbank és a MEHIB a nemzetközi kötelezettségek szerint előzetesen bejelenti az egyedi projekthez kapcsolódó 
segélyhitel nyújtásának szándékát. A jóváhagyási folyamat sikeres lezárása után az Eximbank tájékoztatja a vevőt és 
az exportőrt, valamint a Szerződő Feleket.

7. cikk
Az egyedi hitelszerződések feltételei
A Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya az  egyedi hitelszerződésekre vonatkozóan a  hitel visszafizetésére 
kötelezettséget vállal a Szerződő Felek megállapodása szerint és a fizetési kötelezettségének adott évben fennálló 
összegét állami költségvetésében feltünteti.
Az Eximbank és a MEHIB a hatályos magyar jogszabályokban rögzített feltételek mellett hitelbiztosítási szerződést 
kötnek.

8. cikk
Adók, költségek
A Szerződő Felek a  Megállapodás végrehajtása alapján felmerülő adó-, illeték-, vagy egyéb közteherből adódó 
fizetési kötelezettségüket saját országukban kötelesek teljesíteni. Ezek a  költségek az  egyes segélyhitelekből nem 
fizethetők ki, és nem különíthetők el.
Az egyedi hitelszerződések során felmerülő költségeket a  hitelszerződések részes felei saját országukban fizetik 
meg, és e költségek nem terhelhetők az egyes segélyhitelekre.
A kölcsön törlesztésekor a  kifizetendő összegek nem csökkenthetők a  Vietnami Szocialista Köztársaság részéről 
kiszabott adó vagy egyéb fizetési kötelezettség miatt felmerülő összeggel.
A Megállapodás és az  egyedi hitelszerződés által érintett adók esetében a  Vietnami Szocialista Köztársaság és 
Magyarország közötti Kettős Adóztatást Kizáró Egyezményt figyelembe kell venni.
A Vietnami fél biztosítja a  projekt elkezdéséhez és megvalósításához szükséges engedélyeket – ha van ilyen – 
a hitelszerződés megkötéséig.

9. cikk
Jogviták
A Szerződő Felek a Megállapodás kapcsán felmerülő vitákat közvetlen tárgyalások útján rendezik.
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10. cikk
Az irányadó jog és választott bíróság
Az egyedi hitelszerződésre Magyarország joga az  irányadó az  alapul fekvő nemzetközi jogi rendelkezések 
figyelembe vételével.

11. cikk
Záró rendelkezések
a) A  Megállapodás a  hatálybalépésétől számított két évig érvényes és automatikusan 1 évvel 

meghosszabbításra kerül, hacsak az egyik fél a lejárat előtt 3 hónappal a megszüntetésről hozott döntéséről 
nem értesíti a másik felet írásban.

b) A  Megállapodás rendelkezéseit hatályának lejárta után is alkalmazni kell azokra a  befogadott projektekre, 
amelyek finanszírozása a Megállapodás szerint megkötött egyedi hitelszerződések alapján valósulnak meg.

c) A Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás 
hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Jelen Megállapodás az  erről szóló későbbi jegyzék 
kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

d) A  Megállapodás a  Szerződő Felek megegyezése esetén diplomáciai úton írásban felmondható. Ebben 
az  esetben a  Megállapodás a  felmondásáról szóló értesítésnek a  másik Szerződő Fél által történt 
kézhezvételét követő 60. (hatvanadik) napon hatályát veszti.

e) Szerződő Felek a  Megállapodást közös akarattal, egyetértésben módosíthatják vagy kiegészíthetik. Ezek 
a módosítások és kiegészítések a c) pontban foglalt eljárás szerint lépnek hatályba.

Készült Hanoiban, 2016. év január hónap 12. napján, angol nyelven, két eredeti példányban.

 Magyarország A Vietnami Szocialista Köztársaság 
 Kormánya részéről Kormánya részéről

MELLÉKLET

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI 
PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM ALAPJÁN MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT KIVÁLASZTOTT 
PROJEKTEK LISTÁJA

1. Can Tho-i onkológiai kórház projekt”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 11. cikk c) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 37/2016. (III. 3.) Korm. rendelete
a vadászati hatósági jogkört érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  vad védelméről, 
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében,
a 3. és a  4.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 5. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a  következőket 
rendeli el:

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: NÉBIH r.) 
15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: 
Vtv.)
a) 26. § d) pontjában,
b) 66. § (1a) bekezdésében,
c) 22. § (3) és (6) bekezdésében,
d) 24. § (2) és (3) bekezdésében,
e) 25/A. § (2) bekezdésében,
f ) 33. § (2) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány elsőfokú vadászati hatóságként országos illetékességgel a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A Vtv. 38/A. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

2. §  A NÉBIH r. 15.  § (1)  bekezdés c)–f )  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  bekezdés a  következő 
g)–i) ponttal egészül ki:
[A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.)]
„c) 27/A. § (1) és (6) bekezdésében,
d) 27/B. § (4) bekezdésében,
e) 27/C. § (3)–(5) és (7) bekezdésében,
f ) 27/D. § (2) és (3) bekezdésében,
g) 27/E. § (1) és (2) bekezdésében,
h) 27/F. § (2) és (4) bekezdésében,
i) 28. § (7) bekezdésében”
(foglaltak tekintetében a Kormány elsőfokú vadászati hatóságként országos illetékességgel a NÉBIH-et jelöli ki.)

3. § (1) A  NÉBIH r. 27.  § (1) és (2)  bekezdésében a „védett természeti területen” szövegrész helyébe a „védett természeti 
területen, Natura 2000 területen” szöveg lép.

 (2) A NÉBIH r. 28. § (2) bekezdésében a „védett természeti területen” szövegrész helyébe a „védett természeti területen, 
vízivad esetén védett természeti területen vagy Natura 2000 területen” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a NÉBIH r. 26. § a) pontja.

2. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet módosítása

5. §  A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: MKH r.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) A  Kormány elsőfokú vadászati hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a  megyei 
kormányhivatalt jelöli ki.
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(2) Vadászati hatósági ügyben – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az eljárással érintett vadászterület 
fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal jár el.
(3) Amennyiben a vadászterület két vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területén található, az a megyei 
kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területén a vadászterület nagyobbik hányada található.
(4) Két vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területét érintő vadászterületre vonatkozó ajánlást 
az  a  megyei kormányhivatal készíti el, amelynek illetékességi területén az  ajánlással érintett vadászterület 
nagyobbik hányada található.
(5) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 35. § (2) bekezdésében 
és 91. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatalt jelöli 
ki.”

6. §  Az MKH r.
a) 34. és 35.  §-ában a „védett természeti területen” szövegrész helyébe a „védett természeti területen, Natura 

2000 területen” szöveg,
b) 38. §-ában a „védett természeti területen” szövegrész helyébe a „védett természeti területen, vízivad esetén 

védett természeti területen vagy Natura 2000 területen” szöveg
lép.

3. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az OKTF jár el a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 21. § 
(4) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként.”

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 4. § és a 7. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 38/2016. (III. 3.) Korm. rendelete
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 
2a. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
csoportmentességi rendeletek:)
„c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában a  halászati és akvakultúra- 
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások 
bizonyos fajtáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1388/2014/EU bizottsági rendelet) (HL L 369., 2014.12.24., 37–63. o.),”
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 (2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 5b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5b. elsődleges mezőgazdasági termelés: az  EUMSz I.  mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék 
előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,”

 (3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 6c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6c. halászati és akvakultúra-termékek: az  1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletében 
meghatározott termékek,”

 (4) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10c. mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek az 1379/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével,”

2. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási 
programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza
az állami támogatás célját, azon belül az 1. melléklet szerinti támogatási kategóriánként]
„bj) az adott támogatási kategóriára vonatkozó uniós állami támogatási szabályokat és a szabályok által előírt egyéb 
információkat,”

3. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  Európai Bizottságnak 2014. augusztus 1-jét megelőzően bejelentett létező támogatási program esetén 
egy vállalkozás a  (2) és (3)  bekezdés szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén akkor tekinthető 
nehéz helyzetben lévőnek, ha képtelen – akár saját erejéből, akár a  tulajdonosai, részvényesei vagy hitelezői 
által biztosított források révén – arra, hogy megállítsa a  veszteségek halmozódását, amely valamely hatóság 
beavatkozása nélkül azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.”

 (2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a támogatási intézkedés)
„b) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást 
akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk 5. pontjában 
meghatározott feltételeknek.”

 (3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Európai Bizottságnak 2014. augusztus 1-jén vagy azt követően bejelentett létező támogatási program vagy 
egyedi támogatás esetén egy vállalkozás a  (7) bekezdés szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén akkor 
tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha valamely hatóság beavatkozása nélkül rövid- vagy középtávon feladná 
üzleti tevékenységét.”

 (4) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozást csak a  (7)  bekezdés c)  pontja szerinti feltétel 
fennállása esetén kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni.”

4. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a  miniszter 11.  § (1)  bekezdése szerinti 
állásfoglalása kiadását, vagy – az  Európai Bizottság felé történő bejelentési kötelezettség esetén – az  Európai 
Bizottság által elektronikus úton küldött, a bejelentés megtörténtéről szóló visszaigazolás támogatást nyújtó általi 
kézhezvételét követően lehet közigazgatási egyeztetésre bocsátani.”

5. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  miniszter a  bejelentés során előzetes véleményt vagy állásfoglalást ad ki, vagy a  9.  § (1)  bekezdése szerint 
értesíti a támogatást nyújtót. A 8. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 9. § (2) és (3) bekezdése szerinti, az Európai 
Bizottság felé történő bejelentés esetén a  bejelentés megtörténtét az  Európai Bizottság által elektronikus úton 
küldött visszaigazolás igazolja a támogatást nyújtó felé.”
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6. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a  csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásról rendelkező támogatási tervezet, 
különösen jogszabály, illetve támogatási szerződés hatálybalépéséről)
„c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdésének,”
(megfelelően a  támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, webalapú formanyomtatvány SANI rendszeren keresztül 
történő továbbításával értesíti az Európai Bizottságot.)

7. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A miniszter – jóváhagyás céljából – az Európai Bizottság részére bejelenti)
„c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási 
intézkedést,
d) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási 
intézkedést,”

8. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi 
a miniszter részére)
„b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,”

 (2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi 
a miniszter részére)
„b) a  támogatási program hatálybalépését vagy az  egyedi támogatás odaítélését húsz munkanappal megelőzően 
a  támogatási intézkedés teljes szövegét annak érdekében, hogy a  miniszter a  702/2014/EU bizottsági rendelet 
9. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja,”

 (3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén a  támogatást nyújtó 
megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/B. melléklet szerinti adatlapot,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a támogatás odaítélését követő tíz napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha
ca) a támogatás meghaladja a harmincezer eurónak megfelelő forintösszeget,
cb) az adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatás forintban kifejezve a harmincezer eurót 
elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó, a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem 
haladó, a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó, a hatszázezer eurót meghaladó, 
de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó vagy a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem 
haladó összegű kategóriába esik.”

9. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az  uniós állami támogatási szabályokban 
euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a  támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál 
a  támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két 
tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.”

10. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.  cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2015. július 13-i 2015/1589/EU tanácsi rendelet (HL L 248., 2015.9.24.),
b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.  cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK 
bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30.)
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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11. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 5. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

 (2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a) a 3. melléklet szerinti 5/A. melléklettel és
b) a 4. melléklet szerinti 5/B. melléklettel
egészül ki.

12. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
1.  1.  § (1)  bekezdésében az  „az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.  cikkének alkalmazására 

vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet  
(HL L 83., 1999.3.27., 1. o.) (a  továbbiakban: 659/1999/EK tanácsi rendelet)” szövegrész helyébe az   
„a 2015/1589/EU tanácsi rendelet” szöveg,

2.  2.  § 1.  pont b)  alpontjában a  „rendelet” szövegrész helyébe a  „rendelet (a  továbbiakban: 360/2012/EU 
bizottsági rendelet)” szöveg,

3.  2. § 4. pontjában a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,
4.  2. § 6b. pontjában az „1379/2013/EU rendelet” szövegrészek helyébe az „1379/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet” szöveg,
5.  2. § 7. pontjában a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,
6.  2. § 10. pontjában a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,
7.  2.  § 12.  pontjában az  „az EK-Szerződés 93.  cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 794/2004/EK bizottsági rendelet)” szövegrész helyébe az „a 794/2004/EK 
bizottsági rendelet” szöveg,

8.  2. § 16. pontjában a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,
9.  7. § (3) bekezdés a) pontjában a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg, a „7.” szövegrész 

helyébe a „9.” szöveg,
10.  7. § (3) bekezdés c) pontjában a „659/1999/EK tanácsi rendelet 7.” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU tanácsi 

rendelet 9.” szöveg,
11.  10.  § (3)  bekezdésében az  „Államkincstárnak” szövegrész helyébe az  „Államkincstárnak (a  továbbiakban: 

kincstár)” szöveg,
12.  11.  § (6)  bekezdés a)  pontjában a „Magyar Államkincstárt (a  továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe 

a „kincstárt” szöveg,
13.  11. § (6) bekezdés b) pontjában a „Kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,
14.  11. § (7) bekezdésében a „Kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,
15.  16. § (2) bekezdésében a „659/1999/EK” szövegrészek helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,
16.  18/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „5.” szövegrész helyébe az „5/A.” szöveg,
17.  22. § (3) bekezdésében a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,
18.  23.  § (1)  bekezdésében a „659/1999/EK tanácsi rendelet 17.  cikk (2)  bekezdése alapján létező támogatási 

programot kifogásol, vagy 659/1999/EK tanácsi rendelet 18.  cikke szerinti ajánlást készít, amelyben  
659/1999/EK tanácsi rendelet 18.” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk (2) bekezdése 
alapján létező támogatási programot kifogásol vagy a  2015/1589/EU tanácsi rendelet 22.  cikke szerinti 
ajánlást készít, amelyben a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22.” szöveg,

19.  23.  § (3)  bekezdésében a „659/1999/EK tanácsi rendelet 17.” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU tanácsi 
rendelet 21.” szöveg,

20.  34.  § (1)  bekezdésében a „659/1999/EK tanácsi rendelet 21.” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU tanácsi 
rendelet 26.” szöveg

lép.

13. §  Hatályát veszti a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a) 2. § 2. pontja,
b) 2. § 2a. pont d) alpontja,
c) 2. § 10d. pontja,
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d) 3. § (4) bekezdése,
e) 6. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében a „méretétől, illetve a körülményektől függetlenül” szövegrész,
f ) 6. § (7) bekezdés d) pontja,
g) 14. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „ , és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld 

a támogatást nyújtó számára” szövegrész,
h) 14. § (3) bekezdésében az „ , és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást 

nyújtó számára” szövegrész,
i) 14. § (5) bekezdésében az „ , és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást 

nyújtó számára” szövegrész,
j) 20/A. §-ában az „(a továbbiakban: 2005/842/EK bizottsági határozat)” szövegrész,
k) 25. § (2) bekezdésében a „szállítási ágazat és” szövegrész.

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

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

„1. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez 
 

Az egyes támogatási kategóriák 
 
1. Horizontális célok 

1.1. Kutatás-fejlesztés és innováció 
1.1.1. K+F projektekhez nyújtott támogatás 
1.1.2. A K+F projektekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás 
1.1.3. A kutatási infrastruktúra megépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás 
1.1.4. Innovációs tevékenységekhez nyújtott támogatás 
1.1.5. Az innovációs klaszterek támogatása 

1.2. Környezetvédelem 
1.3. Kockázati tőkebefektetés 
1.4. Megmentés és szerkezetátalakítás 
1.5. Kultúra 
1.6. Filmgyártás 
1.7. Exporthitel-biztosítás és exporthitel-garancia 
1.8. Közszolgálati műsorszolgáltatás 

 
2. Regionális támogatás 

2.1. Beruházás 
2.1.1. Regionális beruházási támogatás 
2.1.2. Foglalkoztatási támogatás 

2.2. Regionális hátrány csökkentése érdekében nyújtott, időben korlátozott, mértékében csökkenő működési 
támogatás 

2.3. Kis- és középvállalkozások beruházással kapcsolatos előkészítő tanulmányának és beruházással kapcsolatban 
igénybe vett tanácsadásának támogatása 

2.4. Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára nyújtott támogatás 
 
3. Ágazati támogatás 

3.1. Gépjárműipar 
3.2. Szénbányászat 
3.3. Acélipar 
3.4. Szintetikusszál-ipar 
3.5. Hajóépítő-ipar 
3.6. Szállítás 

3.6.1. Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás 
3.6.2. Légi közlekedés és szállítás 
3.6.3. Tengeri közlekedés és szállítás 
3.6.4. Kombinált szállítási támogatás 

 
4. Csekély összegű (de minimis) támogatás 

4.1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás (1407/2013/EU bizottsági rendelet) 
4.1.1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás nem közúti árufuvarozó részére 
4.1.2. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás közúti árufuvarozó részére 

4.2. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (1408/2013/EU bizottsági rendelet) 
4.3. Halászati csekély összegű (de minimis) támogatás (717/2014/EU bizottsági rendelet) 

 
5. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdése alapján nyújtott támogatás 

5.1. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján magánszemély fogyasztónak nyújtott szociális jellegű 
támogatás 

5.2. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján természeti csapás és egyéb rendkívüli események 
kompenzálása 

 
6. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar 

megszüntetésére nyújtott támogatás 
 
7. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján történő mentesítés 
 
8. Az EUMSz 108. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdése alapján történő rendkívüli mentesítés 
 
 
 

1. melléklet a 38/2016. (III. 3.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
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9. Közszolgáltatásért nyújtott állami támogatás 
9.1. A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás 
9.2. Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás 
9.3. Egyéb, a 2012/21/EU bizottsági határozat vagy az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya 

alá nem tartozó állami támogatás 
9.4. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás 

 
10. A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás 

10.1. Regionális támogatás 
10.1.1. Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikk) 
10.1.2. Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 14. 

cikk) 
10.2. Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás 

10.2.1. Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 15. cikk) 
10.3. Női vállalkozóknak nyújtott támogatás 

10.3.1. Női vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK 
bizottsági rendelet 16. cikk) 

10.4. Környezetvédelmi támogatások 
10.4.1. A vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi 

szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás 
(800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk) 

10.4.2. A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem 
szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támogatás (800/2008/EK 
bizottsági rendelet 19. cikk) 

10.4.3. A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás 
(800/2008/EK bizottsági rendelet 20. cikk) 

10.4.4. Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(800/2008/EK bizottsági rendelet 21. cikk) 

10.4.5. A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi 
támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 22. cikk) 

10.4.6. A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási 
támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 23. cikk) 

10.4.7. Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 24. cikk) 
10.4.8. Környezeti adók csökkentése formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikk) 

10.5. Kkv-k részére tanácsadáshoz és a kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatások 
10.5.1. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 26. cikk) 
10.5.2. A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 27. cikk) 

10.6. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
10.6.1. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 29. cikk) 

10.7. Kutatási és fejlesztési és innovációs támogatások 
10.7.1. Kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk) 

10.7.1.1. Alapkutatás [800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk (2) bekezdés a) pont] 
10.7.1.2. Ipari kutatás [800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk (2) bekezdés b) pont] 
10.7.1.3. Kísérleti fejlesztés [800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk (2) bekezdés c) pont] 

10.7.2. A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 32. 
cikk) 

10.7.3. A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott támogatás 
(800/2008/EK bizottsági rendelet 33. cikk) 

10.7.4. A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás (800/2008/EK 
bizottsági rendelet 34. cikk) 

10.7.5. Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 35. cikk) 
10.7.6. Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott 

támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 36. cikk) 
10.7.7. A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 37. 

cikk) 
10.8. Képzési támogatások 

10.8.1. Képzési támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk) 
10.8.1.1. Szakképzés 
10.8.1.2. Általános képzés 

10.9. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatások 
10.9.1. A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás 

(800/2008/EK bizottsági rendelet 40. cikk) 
10.9.2. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás 

(800/2008/EK bizottsági rendelet 41. cikk) 
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10.9.3. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott 
támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 42. cikk) 

 
11. Egyéb 
 
12. A Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. 

október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján beruházáshoz nyújtott támogatás 
 
13. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak a szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 

szóló közösségi iránymutatás alapján nyújtott támogatás 
 
14. Halászat 

14.1. A halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások vizsgálatáról szóló iránymutatás alapján 
nyújtott támogatás 

14.2. Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás 
14.2.1. A halászat fenntartható fejlesztése 

14.2.1.1. Az innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikk) 
14.2.1.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk) 
14.2.1.3. A tudósok és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 15. cikk) 
14.2.1.4. Az emberi erőforrás fejlesztéséhez, munkahelyteremtéshez és a társadalmi párbeszéd 

előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk) 
14.2.1.5. A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk) 
14.2.1.6. A fiatal halászok számára nyújtott vállalkozásindítási támogatás (1388/2014/EU bizottsági 

rendelet 18. cikk) 
14.2.1.7. Az egészség védelmét és a biztonság fokozását célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági 

rendelet 19. cikk) 
14.2.1.8. A kedvezőtlen éghajlati jelenségek és környezeti események okozta károk enyhítését szolgáló 

kölcsönös alapok számára nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk) 
14.2.1.9. A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk) 
14.2.1.10. A védelmi intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez 

nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk) 
14.2.1.11. A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok 

védelméhez igazítását célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk) 
14.2.1.12. A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk) 
14.2.1.13. A fenntartható halászati tevékenységek keretében a tengerek biológiai sokféleségének és a 

tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint az ellentételezési 
rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk) 

14.2.1.14. Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás 
(1388/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk) 

14.2.1.15. A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások 
megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk) 

14.2.1.16. A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott 
támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk) 

14.2.1.17. A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás 
(1388/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk) 

14.2.2. Az akvakultúra fenntartható fejlesztése 
14.2.2.1. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 30. cikk) 
14.2.2.2. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk) 
14.2.2.3. Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és 

tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk) 
14.2.2.4. Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott 

támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk) 
14.2.2.5. Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági 

rendelet 34. cikk) 
14.2.2.6. Az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodóknak a fenntartható akvakultúra-gyakorlatok 

alkalmazására való ösztönzéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk) 
14.2.2.7. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való 

áttéréshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk) 
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14.2.2.8. A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra előmozdításához nyújtott támogatás 
(1388/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk) 

14.2.2.9. A közegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 38. 
cikk) 

14.2.2.10. Az állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU 
bizottsági rendelet 39. cikk) 

14.2.2.11. Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 
40. cikk) 

14.2.3. A forgalmazással és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések 
14.2.3.1. A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk) 
14.2.3.2. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 42. cikk) 
14.2.4. Egyéb támogatási kategóriák 

14.2.4.1. Az adatgyűjtéshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk) 
14.2.4.2. A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 44. cikk) 
14.2.4.3. Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 45. cikk) 
 
15. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás 

15.1. Regionális támogatás 
15.1.1. Regionális beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk) 
15.1.2. Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk) 

15.2. Kkv-knak nyújtott támogatás 
15.2.1. Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk) 
15.2.2. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk) 
15.2.3. A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk) 
15.2.4. Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési 

költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk) 
15.3. A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás 

15.3.1. Kockázatfinanszírozási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk) 
15.3.2. Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk) 
15.3.3. Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági 

rendelet 23. cikk) 
15.3.4. Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk) 

15.4. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás 
15.4.1. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk) 

15.4.1.1. Alapkutatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés a) pont] 
15.4.1.2. Alkalmazott kutatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés b) pont] 
15.4.1.3. Kísérleti fejlesztés [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés c) pont] 
15.4.1.4. Megvalósíthatósági tanulmány [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés d) pont] 

15.4.2. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk) 
15.4.3. Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk) 
15.4.4. Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk) 
15.4.5. Eljárási és szervezési innováció támogatása (651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk) 
15.4.6. A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági 

rendelet 30. cikk) 
15.5. Képzési támogatás 

15.5.1. Képzési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk) 
15.6. Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás 

15.6.1. A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás 
(651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk) 

15.6.2. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk) 

15.6.3. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek 
ellentételezéséhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk) 

15.6.4. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (651/2014/EU 
bizottsági rendelet 35. cikk) 

15.7. Környezetvédelmi támogatás 
15.7.1. A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabványok 

hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (651/2014/EU 
bizottsági rendelet 36. cikk) 

15.7.2. A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás 
(651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk) 
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15.7.3. Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 
38. cikk) 

15.7.4. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági 
rendelet 39. cikk) 

15.7.5. Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági 
rendelet 40. cikk) 

15.7.6. Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 41. 
cikk) 

15.7.7. Megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelésének ösztönzésére irányuló működési 
támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk) 

15.7.8. Kisméretű létesítmények megújulóenergia-termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás 
(651/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk) 

15.7.9. A 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás 
(651/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk) 

15.7.10. Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU 
bizottsági rendelet 45. cikk) 

15.7.11. Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági 
rendelet 46. cikk) 

15.7.12. Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági 
rendelet 47. cikk) 

15.7.13. Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikk) 
15.7.14. Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikk) 

15.8. Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás 
15.8.1. A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok (651/2014/EU 

bizottsági rendelet 50. cikk) 
15.9. Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás 

15.9.1. Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikk) 
15.10. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás 

15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 
53. cikk) 

15.10.2. Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikk) 
15.11. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás 

15.11.1. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás 
(651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk) 

15.12. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás 
15.12.1. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikk) 

 
16. Mezőgazdasági, vidékfejlesztési és erdészeti támogatás 

16.1. Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014–
2020 

16.1.1. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó 
vállalkozások részére nyújtott támogatások (1. fejezet) 

16.1.1.1. Vidékfejlesztési intézkedések (1.1. pont) 
16.1.1.1.1. Beruházáshoz nyújtott támogatás (1.1.1. pont) 

16.1.1.1.1.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben 
végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás (1.1.1.1. pont) 

16.1.1.1.1.2. A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és természeti örökség 
megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.2. pont) 

16.1.1.1.1.3. A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás 
(1.1.1.3. pont) 

16.1.1.1.1.4. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek 
forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.4. pont) 

16.1.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági 
kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (1.1.2. pont) 

16.1.1.1.3. A mezőgazdasági üzemek átruházásához nyújtott támogatás (1.1.3. pont) 
16.1.1.1.4. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás 

a mezőgazdasági ágazatban (1.1.4. pont) 
16.1.1.1.5. Az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos, valamint az állatjóléti 

kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatások (1.1.5. pont) 
16.1.1.1.5.1. Az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások 

teljesítéséhez nyújtott támogatás (1.1.5.1. pont) 
16.1.1.1.5.2. Állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (1.1.5.2. pont) 

16.1.1.1.6. A Natura 2000 területekkel és a víz-keretirányelvvel kapcsolatos hátrányok leküzdéséhez 
nyújtott támogatás (1.1.6. pont) 
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16.1.1.1.7. A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területek számára biztosított támogatás (1.1.7. pont) 

16.1.1.1.8. Ökológiai gazdálkodáshoz nyújtott támogatás (1.1.8. pont) 
16.1.1.1.9. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez 

nyújtott támogatás (1.1.9. pont) 
16.1.1.1.10. A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott 

támogatás (1.1.10. pont) 
16.1.1.1.10.1. A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás 

(1.1.10.1. pont) 
16.1.1.1.10.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1.1.10.2. pont) 
16.1.1.1.10.3. A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz 

nyújtott támogatás (1.1.10.3. pont) 
16.1.1.1.11. A mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás 

(1.1.11. pont) 
16.1.1.2. Kockázat- és válságkezelés (1.2. pont) 

16.1.1.2.1. A mezőgazdasági termelésben vagy a mezőgazdasági termelés eszközeiben okozott kár 
ellentételezésére, valamint a károk megelőzésére irányuló támogatások (1.2.1. pont) 

16.1.1.2.1.1. A természeti katasztrófák vagy rendkívüli események által okozott károk 
orvoslásához nyújtott támogatás (1.2.1.1. pont) 

16.1.1.2.1.2. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott 
károk ellentételezésére nyújtott támogatás (1.2.1.2. pont) 

16.1.1.2.1.3. Az állatbetegségek és növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzése, megfékezése 
és felszámolása költségeihez nyújtott támogatás és az állatbetegségek és 
növénykárosítók által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (1.2.1.3. pont) 

16.1.1.2.1.4. Elhullott állatok kapcsán nyújtott támogatás (1.2.1.4. pont) 
16.1.1.2.1.5. A védett állatok által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (1.2.1.5. 

pont) 
16.1.1.2.1.6. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (1.2.1.6. pont) 
16.1.1.2.1.7. A kölcsönös kockázatkezelési alapok számára nyújtott pénzügyi hozzájárulásokhoz 

nyújtott támogatás (1.2.1.7. pont) 
16.1.1.2.2. A termelési kapacitás megszüntetéséhez nyújtott támogatások (1.2.2. pont) 

16.1.1.2.2.1. A kapacitásnak az állatok, növények vagy emberek egészségével kapcsolatos, 
higiéniai, etikai vagy környezeti okokból történő megszüntetése (1.2.2.1. pont) 

16.1.1.2.2.2. A kapacitás egyéb okokból történő megszüntetése (1.2.2.2. pont) 
16.1.1.3. A támogatás egyéb típusai a mezőgazdasági ágazatban (1.3. pont) 

16.1.1.3.1. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás (1.3.1. pont) 
16.1.1.3.2. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás 

(1.3.2. pont) 
16.1.1.3.3. A legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek részére nyújtott támogatás (1.3.3. pont) 
16.1.1.3.4. A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (1.3.4. pont) 
16.1.1.3.5. A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott 

támogatás (1.3.5. pont) 
16.1.1.3.6. A mezőgazdasági ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (1.3.6. pont) 

16.1.2. Az EMVA-ból társfinanszírozott, ilyen társfinanszírozott intézkedéshez kiegészítő nemzeti 
finanszírozásként, illetve tisztán állami támogatásként az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások (2. 
fejezet) 

16.1.2.1. Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (2.1. 
pont) 

16.1.2.1.1. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (2.1.1. pont) 
16.1.2.1.2. Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (2.1.2. pont) 
16.1.2.1.3. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen 

éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók és 
katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott 
támogatás (2.1.3. pont) 

16.1.2.1.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó 
beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.4. pont) 

16.1.2.1.5. Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, 
mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.5. pont) 

16.1.2.1.6. Az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó 
infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.6. pont) 

16.1.2.2. A Natura 2000 erdőterületekkel kapcsolatos hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (2.2. 
pont) 

16.1.2.3. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és az erdővédelemhez 
nyújtott támogatás (2.3. pont) 
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16.1.2.4. Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez 
nyújtott támogatás (2.4. pont) 

16.1.2.5. Az erdészeti ágazatban nyújtott tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (2.5. pont) 
16.1.2.6. Az erdészeti ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (2.6. pont) 
16.1.2.7. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás az 

erdészeti ágazatban (2.7. pont) 
16.1.2.8. Az erdészeti ágazatban nyújtott egyéb, ökológiai, védelmi és rekreációs célt szolgáló támogatás 

(2.8. pont) 
16.1.2.8.1. Az olyan egyedi erdészeti intézkedésekhez és beavatkozásokhoz nyújtott támogatás, 

amelyek elsődleges célja az erdei ökoszisztéma és a biológiai sokféleség vagy a 
hagyományos táj fenntartása vagy helyreállítása (2.8.1. pont) 

16.1.2.8.2. A talaj minőségének fenntartásához és javításához, valamint a fák kiegyensúlyozott és 
egészséges növekedésének biztosításához nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban 
(2.8.2. pont) 

16.1.2.8.3. A természetes ösvények, tájképi elemek és jellemzők, valamint az állatok természetes 
élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása az erdészeti ágazatban (2.8.3. pont) 

16.1.2.8.4. Az utak fenntartásához nyújtott támogatás az erdőtüzek megelőzése érdekében (2.8.4. 
pont) 

16.1.2.8.5. A jogszabályban meghatározott állatok által az erdőkben okozott károk orvoslásához 
nyújtott támogatás (2.8.5. pont) 

16.1.2.8.6. Az erdőgazdálkodási tervek kidolgozásához nyújtott támogatás (2.8.6. pont) 
16.1.2.9. Az erdészeti ágazatban nyújtott, mezőgazdasági támogatási intézkedésekkel párhuzamos 

támogatás (2.9. pont) 
16.1.2.9.1. Az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (2.9.1. pont) 
16.1.2.9.2. Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (2.9.2. pont) 

16.1.3. Az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő nemzeti 
finanszírozásként a vidéki térségekben nyújtott támogatások (3. fejezet) 

16.1.3.1. A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával, a 
gyapottermeléssel vagy a nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásával és fejlesztésével 
kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (3.1. pont) 

16.1.3.2. Alapvető szolgáltatásokhoz és a falvak megújításához a vidéki térségekben nyújtott támogatás 
(3.2. pont) 

16.1.3.3. A vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott 
vállalkozásindítási támogatás (3.3. pont) 

16.1.3.4. A vidéki térségekben, nem a mezőgazdasági ágazatban működő egyéb földkezelőknek és 
vállalkozásoknak agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez nyújtott támogatás (3.4. pont) 

16.1.3.5. Az egyéb földkezelők részére a Natura 2000 területekkel kapcsolatos hátrányok leküzdéséhez 
nyújtott támogatás (3.5. pont) 

16.1.3.6. A vidéki térségekben megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott 
támogatás (3.6. pont) 

16.1.3.7. A vidéki térségekben nyújtott tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (3.7. pont) 
16.1.3.8. Aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó 

minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (3.8. pont) 
16.1.3.9. A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és 

promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (3.9. pont) 
16.1.3.10. A vidéki térségekben folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (3.10. pont) 
16.1.3.11. Kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásához nyújtott támogatás (3.11. pont) 

 
17. A 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás 

17.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági 
termékek forgalmazásával foglalkozó kkv-k részére nyújtott támogatások 

17.1.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 
eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU 
bizottsági rendelet 14. cikk) 

17.1.2. A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikk) 
17.1.3. A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU 

bizottsági rendelet 16. cikk) 
17.1.4. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 

beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk) 
17.1.5. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek 

fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk) 
17.1.6. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a 

mezőgazdasági ágazatban (702/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk) 
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17.1.7. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott 
támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk) 

17.1.8. A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági 
rendelet 21. cikk) 

17.1.9. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk) 
17.1.10. A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk) 
17.1.11. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk) 
17.1.12. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk 

ellentételezésére nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk) 
17.1.13. Az állatbetegségek és a növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzésével, megfékezésével és 

felszámolásával kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás, valamint az állatbetegségek és a 
növénykárosítók által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 
26. cikk) 

17.1.14. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás és az elhullott állatokkal kapcsolatos támogatás 
(702/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk) 

17.1.14.1. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás [702/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk (1) 
bekezdés a) vagy b) pont] 

17.1.14.2. Az elhullott állatok elszállításához nyújtott támogatás [702/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk 
(1) bekezdés c), d) vagy e) pont] 

17.1.15. A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk) 
17.2. A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló 

beruházásokhoz nyújtott támogatás 
17.2.1. A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló 

beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk) 
17.3. A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás 

17.3.1. A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott 
támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk) 

17.4. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás 
17.4.1. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (702/2014/EU 

bizottsági rendelet 31. cikk) 
17.5. Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások 

17.5.1. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk) 
17.5.2. Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 33. 

cikk) 
17.5.3. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati 

jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók és katasztrófaesemények által 
okozott erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 
34. cikk) 

17.5.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz 
nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk) 

17.5.5. A Natura 2000 erdőterületekhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (702/2014/EU 
bizottsági rendelet 36. cikk) 

17.5.6. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott 
támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk) 

17.5.7. Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott 
támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk) 

17.5.8. Tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (702/2014/EU bizottsági 
rendelet 39. cikk) 

17.5.9. Az erdészeti ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális 
beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikk) 

17.5.10. Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és 
értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk) 

17.5.11. Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése (702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk) 
17.5.12. Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk) 

17.6. A vidéki térségekben működő kkv-k számára nyújtott, az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen 
társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő nemzeti finanszírozásként biztosított támogatások 

17.6.1. A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a 
gyapottermeléssel kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 44. 
cikk) 

17.6.2. Az induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez 
nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk) 

17.6.3. A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás 
(702/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikk) 
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17.6.4. A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez 
nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikk) 

17.6.5. Az aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez 
való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikk) 

17.6.6. A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és 
promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikk) 

 
18. Nem állami támogatás” 
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2. melléklet a …/2016. (…) Korm. rendelethez 
 

„5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez 
 

I. RÉSZ 

A 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk 

A támogatás száma (a miniszter tölti ki) ………… 

Régió A régió neve 
 
 
………… 

Regionális támogatási státusz a 
25. § (1) bekezdése alapján 
 
………… 

A támogatást nyújtó hatóság Név ………… 

Postacím ………… 

Internetcím ………… 

A támogatási intézkedés megnevezése ………… 

Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben 
megjelent támogatás elérhetősége) 

………… 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegének internetes elérhetősége 

………… 

Az intézkedés típusa □ Program 

□ Ad hoc támogatás A kedvezményezett és annak a 
csoportnak a neve, amelyhez 
tartozik 
………… 

Létező támogatási program vagy ad 
hoc támogatás módosítása 

 A támogatás bizottsági 
hivatkozási száma 

□ Meghosszabbítás ………… 

□ Módosítás ………… 

Időtartam program esetén [év][hónap][nap]–[év][hónap][nap] 

A támogatás nyújtásának napja ad hoc 
támogatás esetén 

[év][hónap][nap] 

Érintett gazdasági ágazat □ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra 

□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg TEÁOR-
csoport szintjén): ………… 

A kedvezményezett típusa □ Kkv 

□ Nagyvállalkozás 

Költségvetés A program tervezett éves teljes 
költségvetése 

… Ft 

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás 
teljes összege 

… Ft 

Kezességvállalás összege (hitelösszeg) … Ft 

Támogatási eszköz □ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás 

□ Hitel/visszafizetendő előleg 

□ Kezességvállalás Ha releváns, a bruttó támogatási 
egyenérték kiszámításának 
módszerét jóváhagyó bizottsági 
határozat száma 
………… 

□ Adókedvezmény vagy adómentesség 

□ Kockázati tőke nyújtása 

□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák 
közül melyiknek felelne meg a legjobban): 

□ Vissza nem térítendő támogatás 
□ Kölcsön 
□ Kezességvállalás 

2. melléklet a 38/2016. (III. 3.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
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□ Adókedvezmény 
□ Kockázati tőke nyújtása 

Uniós alap(ok)ból történő 
társfinanszírozás esetén 

Az uniós alap(ok) 
neve 
 
 
 
………… 
………… 

Az uniós 
társfinanszírozás 
összege (uniós 
alaponként) 
 
… Ft 
… Ft 

Teljes összeg 
 
 
 
 
… Ft 

II. RÉSZ 

Kérjük, adja meg, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a támogatási 
intézkedés. 

Elsődleges (általános) 
célkitűzés 

Célkitűzés Legmagasabb támogatási 
intenzitás vagy 
legmagasabb támogatási 
összeg 

Kkv-k bónuszai 

Regionális támogatás Regionális beruházási 
támogatás (14. cikk) 

Program ...% ...% 

Ad hoc támogatás ...% ...% 

Regionális városfejlesztési támogatás (16. cikk) ... Ft ...% 

Kkv-knak nyújtott 
támogatás 

Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (17. 
cikk) 

...% ...% 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás (18. cikk) 

...% ...% 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (19. cikk) 

...% ...% 

Az európai területi együttműködési 
projektekben részt vevő kkv-knál felmerült 
együttműködési költségekhez nyújtott 
támogatás (20. cikk) 

...% ...% 

A kkv-k finanszírozási 
eszközökhöz való 
hozzáférését elősegítő 
támogatás 

Kockázatfinanszírozási támogatás (21. cikk) ... Ft ...% 

Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
(22. cikk) 

... Ft ...% 

Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési 
platformoknak nyújtott támogatás (23. cikk) 

...% 
 
induló vállalkozások részére 
nyújtott támogatás esetén:  
... Ft 

...% 

Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás 
(24. cikk) 

...% ...% 

Kutatás-fejlesztési és 
innovációs támogatás 

Kutatás-fejlesztési 
projektekhez nyújtott 
támogatás (25. cikk) 

Alapkutatás [25. cikk 
(2) bekezdés a) pontja] 

...% ...% 

Alkalmazott kutatás 
[25. cikk (2) bekezdés 
b) pontja] 

...% ...% 

Kísérleti fejlesztés [25. 
cikk (2) bekezdés c) 
pontja] 

...% ...% 

Megvalósíthatósági 
tanulmány [25. cikk (2) 
bekezdés d) pontja] 

...% ...% 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási 
támogatás (26. cikk) 

...% ...% 

Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (27. 
cikk) 

...% ...% 

Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (28. 
cikk) 

...% ...% 
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Eljárási és szervezési innováció támogatása 
(29. cikk) 

...% ...% 

A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott 
kutatás-fejlesztési támogatás (30. cikk) 

...% ...% 

Képzési támogatás Képzési támogatás (31. cikk) ...% ...% 

Hátrányos helyzetű és 
megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalókra 
irányuló támogatás 

A hátrányos helyzetű munkavállalók 
felvételéhez bértámogatás formájában 
nyújtott támogatás (32. cikk) 

...% ...% 

A megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához 
bértámogatás formájában nyújtott támogatás 
(33. cikk) 

...% ...% 

A megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásával járó 
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás (34. cikk) 

...% ...% 

Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének 
költségeit ellentételező támogatás (35. cikk) 

...% ...% 

Környezetvédelmi 
támogatás 

A vállalkozások számára az uniós 
környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, 
illetve uniós szabványok hiányában a 
környezetvédelem szintjének emelését 
lehetővé tevő beruházási támogatás (36. cikk) 

...% ...% 

A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt 
történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási 
támogatás (37. cikk) 

...% ...% 

Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott 
beruházási támogatás (38. cikk) 

...% ...% 

Épület-energiahatékonysági projektekre 
irányuló beruházási támogatás (39. cikk) 

... Ft ...% 

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre 
irányuló beruházási támogatás (40. cikk) 

...% ...% 

Megújuló energia támogatására irányuló 
beruházási támogatás (41. cikk) 

...% ...% 

Megújuló energiaforrásból származó villamos 
energia termelésének ösztönzésére irányuló 
működési támogatás (42. cikk) 

...% ...% 

Kisméretű létesítmények megújulóenergia-
termelésének ösztönzésére irányuló működési 
támogatás (43. cikk) 

...% ...% 

A 2003/96/EK irányelv szerinti 
környezetvédelmi adókedvezmény 
formájában nyújtott támogatás (44. cikk) 

...% ...% 

Szennyezett terület 
szennyeződésmentesítéséhez nyújtott 
beruházási támogatás (45. cikk) 

...% ...% 

Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez 
nyújtott beruházási támogatás (46. cikk) 

...% ...% 

Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra 
irányuló beruházási támogatás (47. cikk) 

...% ...% 

Energetikai infrastruktúrára irányuló 
beruházási támogatás (48. cikk) 

...% ...% 

Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott 
támogatás (49. cikk) 

...% ...% 
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Természeti katasztrófa 
okozta károk 
helyreállítására nyújtott 
támogatás 

A természeti katasztrófa okozta károk 
helyreállítására irányuló támogatási programok 
(50. cikk) 
 
A természeti katasztrófa típusa 
□ földrengés 
□ lavina 
□ földcsuszamlás 
□ árvíz 
□ tornádó 
□ hurrikán 
□ vulkánkitörés 
□ kontrollálatlan vegetációtűz 
 
A természeti katasztrófa bekövetkezésének 
dátuma 
[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap] 

...% ...% 

Széles sávú 
infrastruktúrára 
irányuló támogatás 

Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás 
(52. cikk) 

... Ft ...% 

A kultúrát és a 
kulturális örökség 
megőrzését 
előmozdító támogatás 

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 
előmozdító támogatás (53. cikk) 

...% ...% 

Audiovizuális alkotásokra vonatkozó 
támogatási programok (54. cikk) 

...% ...% 

Sportlétesítményekre 
és multifunkcionális 
szabadidős 
létesítményekre 
nyújtott támogatás 

Sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás 
(55. cikk) 

...% ...% 

Helyi infrastruktúrára 
irányuló támogatás 

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (56. 
cikk) 

...% ...% 

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

„5/A. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez 
 

I. RÉSZ 

A 702/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk 

A támogatás száma (a miniszter tölti ki) ………… 

Régió A régió neve 
 
 
………… 

Regionális támogatási státusz a 
25. § (1) bekezdése alapján 
 
………… 

A támogatást nyújtó hatóság Név ………… 

Postacím ………… 

Internetcím ………… 

A támogatási intézkedés megnevezése ………… 

Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben 
megjelent támogatás elérhetősége) 

………… 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegének internetes elérhetősége 

………… 

Az intézkedés típusa □ Program 

□ Ad hoc támogatás A kedvezményezett és annak a 
csoportnak a neve, amelyhez 
tartozik 
………… 

Létező támogatási program vagy ad hoc 
támogatás módosítása 

 A támogatás bizottsági hivatkozási 
száma 

□ Meghosszabbítás ………… 

□ Módosítás ………… 

Időtartam program esetén [év][hónap][nap]–[év][hónap][nap] 

A támogatás nyújtásának napja ad hoc 
támogatás esetén 

[év][hónap][nap] 

Érintett gazdasági ágazat □ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra 

□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg TEÁOR-
csoport szintjén): ………… 

A kedvezményezett típusa □ Kkv 

□ Nagyvállalkozás 

Költségvetés A program tervezett éves teljes 
költségvetése 

… Ft 

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc 
támogatás teljes összege 

… Ft 

Kezességvállalás összege (hitelösszeg) … Ft 

Támogatási eszköz □ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás 

□ Hitel/visszafizetendő előleg 

□ Kezességvállalás Ha releváns, a bruttó támogatási 
egyenérték kiszámításának 
módszerét jóváhagyó bizottsági 
határozat száma 
………… 

□ Adókedvezmény vagy adómentesség 

□ Kockázati tőke nyújtása 

□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák 
közül melyiknek felelne meg a legjobban): 

□ Vissza nem térítendő támogatás 
□ Kölcsön 
□ Kezességvállalás 

3. melléklet a 38/2016. (III. 3.) Korm. rendelethez
„5/A. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
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□ Adókedvezmény 
□ Kockázati tőke nyújtása 

Uniós alap(ok)ból történő 
társfinanszírozás esetén 

Az uniós alap(ok) 
neve 
 
 
 
………… 
………… 

Az uniós 
társfinanszírozás 
összege (uniós 
alaponként) 
 
… Ft 
… Ft 

Teljes összeg 
 
 
 
 
… Ft 

II. RÉSZ 

Kérjük, adja meg, hogy a 702/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a támogatási 
intézkedés. 

Elsődleges (általános) 
célkitűzés 

Célkitűzés Legmagasabb 
támogatási 
intenzitás 

Legmagasabb 
támogatási 
összeg 

Az elsődleges 
mezőgazdasági 
termeléssel, a 
mezőgazdasági 
termékek 
feldolgozásával és a 
mezőgazdasági 
termékek 
forgalmazásával 
foglalkozó kkv-k 
részére nyújtott 
támogatások 

Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, 
mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre 
vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott 
támogatás (14. cikk) 

...% ... Ft 

A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (15. 
cikk) 

...% ... Ft 

A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás (16. cikk) 

...% ... Ft 

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a 
mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 
beruházásokhoz nyújtott támogatás (17. cikk) 

...% ... Ft 

A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének 
megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (18. cikk) 

...% ... Ft 

A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének 
megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági 
ágazatban (19. cikk) 

...% ... Ft 

A mezőgazdasági termékek termelőinek a 
minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott 
támogatás (20. cikk) 

...% ... Ft 

A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez 
nyújtott támogatás (21. cikk) 

...% ... Ft 

A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (22. cikk) ...% ... Ft 

A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési 
szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (23. cikk) 

...% ... Ft 

A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós 
intézkedésekhez nyújtott támogatás (24. cikk) 

...% ... Ft 

A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen 
éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére 
nyújtott támogatás (25. cikk) 

...% ... Ft 

Az állatbetegségek és a növénykárosítóval való fertőzöttség 
megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával 
kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás, 
valamint az állatbetegségek és a növénykárosítók által 
okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (26. cikk) 

...% ... Ft 

Az állattenyésztési 
ágazatnak nyújtott 
támogatás és az elhullott 
állatokkal kapcsolatos 
támogatás (27. cikk) 

Az állattenyésztési ágazatnak 
nyújtott támogatás [27. cikk (1) 
bekezdés a) vagy b) pontja] 

...% ... Ft 

Az elhullott állatok 
elszállításához nyújtott 
támogatás [27. cikk (1) bekezdés 
c), d) vagy e) pontja] 

...% ... Ft 

A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (28. cikk) ...% ... Ft 
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A mezőgazdasági 
üzemek területén 
található kulturális 
vagy természeti 
örökség megőrzésére 
irányuló 
beruházásokhoz 
nyújtott támogatás 

A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és 
természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás (29. cikk) 

...% ... Ft 

A természeti 
katasztrófák által a 
mezőgazdasági 
ágazatban okozott 
károk orvoslásához 
nyújtott támogatás 

A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban 
okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (30. cikk) 
 
A természeti katasztrófa típusa 
□ földrengés 
□ lavina 
□ földcsuszamlás 
□ árvíz 
□ tornádó 
□ hurrikán 
□ vulkánkitörés 
□ kontrollálatlan vegetációtűz 
 
A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma 
[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap] 

...% ... Ft 

A mezőgazdasági és az 
erdészeti ágazatban 
nyújtott kutatási-
fejlesztési támogatás 

A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-
fejlesztési támogatás (31. cikk) 

...% ... Ft 

Az erdészeti ágazatnak 
nyújtott támogatások 

Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (32. 
cikk) 

...% ... Ft 

Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

...% ... Ft 

Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti 
katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, 
egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók és 
katasztrófaesemények által okozott erdőkárok 
megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás (34. cikk) 

...% ... Ft 

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti 
értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

...% ... Ft 

A Natura 2000 erdőterületekhez kapcsolódó hátrányok 
leküzdéséhez nyújtott támogatás (36. cikk) 

...% ... Ft 

Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos 
szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott támogatás 
(37. cikk) 

...% ... Ft 

Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és 
tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (38. cikk) 

...% ... Ft 

Tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás az 
erdészeti ágazatban (39. cikk) 

...% ... Ft 

Az erdészeti ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy 
átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz 
nyújtott támogatás (40. cikk) 

...% ... Ft 

Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek 
feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló 
beruházásokhoz nyújtott támogatás (41. cikk) 

...% ... Ft 

Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése (42. cikk) ...% ... Ft 

Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (43. cikk) ...% ... Ft 

A vidéki térségekben 
működő kkv-k számára 

A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké 
való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos 

...% ... Ft 
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nyújtott, az EMVA-ból 
társfinanszírozott vagy 
az ilyen 
társfinanszírozott 
intézkedésekhez 
kiegészítő nemzeti 
finanszírozásként 
biztosított 
támogatások 

beruházásokhoz nyújtott támogatás (44. cikk) 

Az induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott 
nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatás 
(45. cikk) 

...% ... Ft 

A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási 
szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (46. cikk) 

...% ... Ft 

A vidéki térségekben működő kkv-k számára 
tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott 
támogatás (47. cikk) 

...% ... Ft 

Az aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az 
élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való 
csatlakozáshoz nyújtott támogatás (48. cikk) 

...% ... Ft 

A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
tevékenységekhez nyújtott támogatás (49. cikk) 

...% ... Ft 

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

„5/B. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez 
 

I. RÉSZ 

Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk 

A támogatás száma (a miniszter tölti ki) ………… 

Régió A régió neve 
 
 
………… 

Regionális támogatási státusz a 25. § 
(1) bekezdése alapján 
 
………… 

A támogatást nyújtó hatóság Név ………… 

Postacím ………… 

Internetcím ………… 

A támogatási intézkedés megnevezése ………… 

Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben 
megjelent támogatás elérhetősége) 

………… 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegének internetes elérhetősége 

………… 

Az intézkedés típusa □ Program 

□ Ad hoc támogatás A kedvezményezett és annak a 
csoportnak a neve, amelyhez tartozik 
………… 

Létező támogatási program vagy ad hoc 
támogatás módosítása 

 A támogatás bizottsági hivatkozási 
száma 

□ Meghosszabbítás ………… 

□ Módosítás ………… 

Időtartam program esetén [év][hónap][nap]–[év][hónap][nap] 

A támogatás nyújtásának napja ad hoc 
támogatás esetén 

[év][hónap][nap] 

Érintett gazdasági ágazat □ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra 

□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg  
TEÁOR-csoport szintjén): ………… 

A kedvezményezett típusa □ Kkv 

□ Nagyvállalkozás 

Költségvetés A program tervezett éves teljes 
költségvetése 

… Ft 

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc 
támogatás teljes összege 

… Ft 

Kezességvállalás összege (hitelösszeg) … Ft 

Támogatási eszköz □ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás 

□ Hitel/visszafizetendő előleg 

□ Kezességvállalás Ha releváns, a bruttó támogatási 
egyenérték kiszámításának 
módszerét jóváhagyó bizottsági 
határozat száma 
………… 

□ Adókedvezmény vagy adómentesség 

□ Kockázati tőke nyújtása 

□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák 
közül melyiknek felelne meg a legjobban): 

□ Vissza nem térítendő támogatás 
□ Kölcsön 
□ Kezességvállalás 
□ Adókedvezmény 

4. melléklet a 38/2016. (III. 3.) Korm. rendelethez
„5/B. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
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□ Kockázati tőke nyújtása 

Uniós alap(ok)ból történő 
társfinanszírozás esetén 

Az uniós alap(ok) 
neve 
 
 
 
………… 
………… 

Az uniós 
társfinanszírozás 
összege (uniós 
alaponként) 
 
… Ft 
… Ft 

Teljes összeg 
 
 
 
 
… Ft 

II. RÉSZ 

Kérjük, jelölje a jobb oldali oszlopban, hogy az 1388/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján 
valósul meg a támogatási intézkedés. 

A halászat fenntartható 
fejlesztése 

Az innovációhoz nyújtott támogatás (13. cikk)  

A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (14. 
cikk) 

 

A tudósok és a halászok közötti partnerség 
előmozdításához nyújtott támogatás (15. cikk) 

 

Az emberi erőforrás fejlesztéséhez, 
munkahelyteremtéshez és a társadalmi párbeszéd 
előmozdításához nyújtott támogatás (16. cikk) 

 

A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák 
elterjesztéséhez nyújtott támogatás (17. cikk) 

 

A fiatal halászok számára nyújtott vállalkozásindítási 
támogatás (18. cikk) 

 

Az egészség védelmét és a biztonság fokozását célzó 
támogatás (19. cikk) 

 

A kedvezőtlen éghajlati jelenségek és környezeti 
események okozta károk enyhítését szolgáló kölcsönös 
alapok számára nyújtott támogatás (20. cikk) 

 

A halászati lehetőségek elosztási rendszerének 
működtetéséhez nyújtott támogatás (21. cikk) 

 

A védelmi intézkedések megtervezéséhez és 
végrehajtásához és a regionális együttműködéshez 
nyújtott támogatás (22. cikk) 

 

A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának 
korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez 
igazítását célzó támogatás (23. cikk) 

 

A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez 
kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás (24. cikk) 

 

A fenntartható halászati tevékenységek keretében a 
tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri 
ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, 
valamint az ellentételezési rendszerek működtetéséhez 
nyújtott támogatás (25. cikk) 

 

Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklését célzó támogatás (26. cikk) 

 

A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, 
valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb 
felhasználására irányuló támogatás (27. cikk) 

 

A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és 
menedékek fejlesztésére nyújtott támogatás (28. cikk) 

 

A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és 
növényvilág védelméhez nyújtott támogatás (29. cikk) 

 

Az akvakultúra fenntartható 
fejlesztése 

Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz 
nyújtott támogatás (30. cikk) 

 

Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló termelő 
beruházásokhoz nyújtott támogatás (31. cikk) 

 

Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított  
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gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási 
szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban 
történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás (33. cikk) 

 

Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez 
nyújtott támogatás (34. cikk) 

 

Az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodóknak a 
fenntartható akvakultúra-gyakorlatok alkalmazására való 
ösztönzéséhez nyújtott támogatás (35. cikk) 

 

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre 
és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott 
támogatás (36. cikk) 

 

A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító 
akvakultúra előmozdításához nyújtott támogatás (37. 
cikk) 

 

A közegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás 
(38. cikk) 

 

Az állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez 
nyújtott támogatás (39. cikk) 

 

Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott 
támogatás (40. cikk) 

 

A forgalmazással és a 
feldolgozással kapcsolatos 
intézkedések 

A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás (41. 
cikk) 

 

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához 
nyújtott támogatás (42. cikk) 

 

Egyéb támogatási kategóriák Az adatgyűjtéshez nyújtott támogatás (43. cikk)  

A természeti katasztrófák által okozott károk 
helyreállításához nyújtott támogatás (44. cikk) 
 
A természeti katasztrófa típusa 
□ földrengés 
□ lavina 
□ földcsuszamlás 
□ árvíz 
□ tornádó 
□ hurrikán 
□ vulkánkitörés 
□ kontrollálatlan vegetációtűz 
 
A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma 
[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap] 

 

Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK 
irányelvvel összhangban (45. cikk) 

 

Kérjük, jelölje és indokolja, hogy miért került sor állami támogatási program létrehozására 
vagy egyedi támogatás odaítélésére az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében 
nyújtott támogatás igénybevétele helyett. 

□ A nemzeti operatív program 
nem tartalmazza a fenti 
intézkedést 
□ A nemzeti operatív program 
keretében rendelkezésre álló 
pénzeszközök elosztása során 
alkalmazott fontossági 
sorrend miatt 
□ Az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap keretében már 
nem állnak rendelkezésre 
pénzeszközök 
□ Egyéb (kérjük, nevezze meg): 
………… 

” 
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A Kormány 39/2016. (III. 3.) Korm. rendelete
a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) A  Társaság – a  BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program kivételével – részt vesz az  egyes komplex 
térségfejlesztési nemzeti programokkal (Tisza-tó Nemzeti Program, Ős-Dráva Program) kapcsolatos 
feladatellátásban, koordinációban, működteti az egyes nemzeti programok végrehajtását támogató irodákat.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelete
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f ) pontjában,
a 3.  § és a  4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
6., 17. és 27. 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: R1.) 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés 
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.”

2. §  Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § E  rendeletnek az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával 
összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) 
megállapított 6. § (2) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  A Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
a) 4. § b) pontjában a „lefolytatni, ” szövegrész helyébe a „lefolytatni, valamint” szöveg,
b) 4. § c) pontjában a „helye, valamint” szövegrész helyébe a „helye.” szöveg,
c) 5. § a) pontjában a „mértéke legfeljebb” szövegrész helyébe a „mértéke – terepszint alatt és felett egyaránt – 

legfeljebb” szöveg
lép.
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4. §  Hatályát veszti az R2. 4. § d) pontja.

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

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

Az igazságügyi miniszter 4/2016. (III. 3.) IM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 9.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: 
IM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) címében a „2015.” szövegrész helyébe a „2016.” szöveg;
b) E:7 mezőjében a „2015” szövegrész helyébe a „2016” szöveg
lép.

3. §  Ez a rendelet 2016. március 5-én lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 4/2016. (III. 3.) IM rendelethez

  

   
    

 

1. Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 

 (Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím- 
csoport Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők 

köre 
Támogatás biztosí-

tásának módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő-

szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrás-
ból 

finan-
szírozott 
költség-
vetési 

támoga-
tás 

közre-
működő 

szerveze-
te) 

„3a 353740   A jogászképzés színvonalának 
emelését célzó programok 
támogatása 

Az előirányzatból közpolitikai 
céllal összefüggő 
jogtudományi kutatásokhoz és 
jogtudományi tanulmányi 
tehetséggondozási rendszer 
kialakításához, valamint tartós 
működtetéséhez nyújtható 
támogatás, így különösen 
a) az egyes vidéki 

egyetemeken, nappali 
tagozaton tanuló, az 
osztatlan jogász 
mesterszakon hallgatói 
jogviszonnyal 
rendelkezők kiemelkedő 
tanulmányi eredményéhez 
és a tudományos 
munkában történő aktív 
közreműködéséhez; 

b) állam- és jogtudományi 
témakörben folytatott 
tudományos munka, 
oktatási, kutatási 
tevékenység végzéséhez. 

Az előirányzat terhére 
kifizethetőek a felhasználással 
összefüggésben a 
minisztériumnál, illetve az 
egyetemeknél felmerülő egyes 
kiadások is. 

költségvetési szerv, 
államháztartáson 
kívüli jogi személy 
vagy jogi személyiség 
nélküli szervezet 

egyedi döntéssel  
 

előleg 
biztosítható  

egy összegben 
vagy 
részletekben  
 

- az  Ávr. 
84. §-a 
szerint  

- - -” 
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2. Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:  
 

 (Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím- 
csoport Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők 

köre 
Támogatás biztosí-

tásának módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő-

szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrás-
ból 

finan-
szírozott 
költség-
vetési 

támoga-
tás 

közre-
működő 

szerveze-
te) 

„12a 351795   Magán- és egyéb jogi 
személyek kártérítése 

Az előirányzat az igazságügyi 
miniszter feladatkörébe 
tartozó, az Emberi Jogok 
Európai Bírósága által hozott 
ítéletek, illetve határozatok 
alapján az államot terhelő 
fizetési kötelezettségek 
megtérítésével kapcsolatos 
kifizetések, valamint az 
ezekkel összefüggő banki, 
kincstári díjak, jutalékok, 
költségek és postaköltség 
fedezetére szolgál.  
 

természetes 
személyek, jogi 
személyek 

- - közvetlen 
kifizetés 
 

- -  - - -” 
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5050/2015/4. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5050/2015/4.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke, dr. Balogh Zsolt előadó bíró, dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró
Az indítványozó: Alapvető Jogok Biztosa
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Az érintett önkormányzat képviselője: dr. Biczi Tamás ügyvéd (Biczi és Turi Ügyvédi Iroda)
Az ügy tárgya: helyi zajrendelet törvényessége

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy Budapest Főváros III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által alkotott a  zajvédelem 

helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (VI. 13.) rendelet 1.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontja, 2.  § (4)  bekezdése 
törvénysértő, ezért e rendelkezéseket megsemmisíti;

– Budapest Főváros III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által alkotott a zajvédelem helyi szabályozásáról 
szóló 24/2005. (VI. 13.) rendelet 1.  § (2)  bekezdése, 1.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontja, 1.  § (4)  bekezdés 
e)  pontja, 2.  § (1a)–(5)  bekezdés és 4.  § (5)  bekezdése törvényellenességének megállapítására irányuló 
indítványt elutasítja;

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 [1] 1. Az Alapvető Jogok Biztosa (a továbbiakban: indítványozó) a 2011. évi CXI. törvény 34/A. § (1) bekezdése alapján 
kezdeményezte Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a  zajvédelem helyi szabályozásáról 
szóló 24/2005. (VI. 13.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a és 2. §-a, továbbá a 4. § (5) bekezdésének törvényességi 
vizsgálatát és megsemmisítését. Álláspontja szerint a  támadott rendelkezések ellentétesek a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.), a jogalkotásról szóló 2010. évi  
CXXX. törvény (a  továbbiakban: Jat.), a  helyi önkormányzatok és szerveik, a  köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Hatásköri 
tv.), valamint a  környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: ZajKr.) több rendelkezésével.

 [2] Az indítványozó szerint mivel a  Kvt. 110.  § (7)  bekezdése a  Kormánynak ad felhatalmazást, hogy rendeletben 
szabályozza a  települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének részletes környezetvédelmi 
államigazgatási hatáskörét, így az  érintett önkormányzat túlterjeszkedett a  rendelet bevezetőjében kapott 
felhatalmazáson, amikor a  települési önkormányzat polgármesterének állapít meg részletes környezetvédelmi 
hatáskört. Az Ör. 2. § (1a)–(5) bekezdésében, valamint a 4. § (5) bekezdésében foglalt ezen rendelkezések egyébként 
a ZajKr. 4. § (1) bekezdésével és 10–11. §-aiban foglaltakkal ellentétes.

 [3] Az indítványozó kifejtette, hogy az  Ör. 1.  § (2)  bekezdése a  Kvt. 48.  § (1)  bekezdésével, valamint a  ZajKr. 1.  § 
(2) bekezdésével ellentétesen állapítja meg a rendelet tárgyi hatályát.

 [4] Az Ör. 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja indokolatlanul ismétli meg a ZajKr. 1. § (2) bekezdés a) és f ) pontjában foglalt 
rendelkezéseket, így az a Jat. 3. §-ával ellentétes.
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 [5] Az Ör. 1. § (4) bekezdés e) pontja a Jat. 2. § (1) bekezdésében foglalt normavilágosság követelményébe ütközik, mert 
nem állapítható meg, hogy mely háztartási berendezésekre vonatkozik.

 [6] Az indítványozó szerint az Ör. 1. § (4) bekezdés b) pontja ellentétes a Kvt. 4. § 20. pontjával és a ZajKr. 5–6. §-aiban 
foglalt, a  hatásterület meghatározására vonatkozó rendelkezésekkel, ezen túl – az  Ör. 2.  § (4)  bekezdés utolsó 
mondatával együtt – az  önkormányzat túlterjeszkedett a  Hatásköri tv. 85.  § (1)  bekezdés f )  pontja és a  Kvt. 46.  § 
(1)  bekezdés c)  pontja, valamint a  48.  § (1)  bekezdése szerinti felhatalmazáson, mert a  kérdés szabályozására 
a Kormánynak ad felhatalmazást a Kvt. 110. § (7) bekezdés 9. pontja.

 [7] Az Ör. 2.  § (4)  bekezdése a  ZajKr. hatálya alá tartozó üzemi, illetve sport, szórakoztató, szabadidős tevékenységre 
a  környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes 
rendeletben (a  továbbiakban: Határérték R.) szabályozottakkal azonos mértékben, továbbá kisebb mértékben 
korlátozó határértékeket állapít meg, így az a Kvt. 48. § (1) bekezdésébe ütközik.

 [8] Az Ör. 1.  § (4)  bekezdésének c)  pontja nem hatályos jogszabályi rendelkezésre hivatkozik, így sérti a  Jat. 2.  § 
(4)  bekezdés b)  pontját, az  Ör. 1.  § (4)  bekezdésébe foglalt közterületi rendezvény fogalmának meghatározására 
az önkormányzatnak felhatalmazása nincs.

 [9] 2. A  Kúria a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a  továbbiakban: Bszi.) 52.  §-a 
alapján megküldte az  indítványt az  érintett önkormányzatnak állásfoglalása megismerése céljából. Az  érintett 
önkormányzat először arra utalt, hogy az indítványban az Ör. 1. § (3) bekezdés c) pontja, illetve 1. § (4) bekezdés b), 
c) és e) pontja, valamint az Ör. 2. § (1) bekezdése törvényellenességével kapcsolatos érvelés nem szerepel, így kéri 
az indítványt e vonatkozásban elutasítani.

 [10] Az Ör. 2.  § (1a)–(5)  bekezdései, valamint a  4.  § (5)  bekezdéseivel kapcsolatban az  érintett önkormányzat 
kifejtette, hogy a  központi szabályozás helyi közügynek tekinti a  zaj- és rezgésvédelmet, a  Hatásköri tv. és a  Kvt. 
felhatalmazása alapján a helyi képviselő-testület a szabályozásra hatáskörrel rendelkezik. Az Ör. 1. § (1) bekezdése 
alapján az  Ör. hatálya a  közterületi rendezvényekre terjed ki. A  Kvt. felhatalmazása alapján alkotott ZajKr. hatálya 
azonban nem terjed ki a közterületi rendezvényekre.
Amikor az  Ör. 2.  § (1a)  bekezdése, illetve az  Ör. 4.  § (5)  bekezdése a  polgármestert hatalmazza fel a  közterületi 
rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetésének engedélyezésére, akkor önkormányzati hatósági hatáskört 
delegál a polgármesterre. Véleménye szerint így nem áll fenn az a helyzet, hogy az Mötv. és a Ket. felhatalmazása 
és keretei között államigazgatási hatáskör átruházása történt. A  41/2000. (XI. 8.) AB határozat a  közterületi 
rendezvényekről való döntést önkormányzati hatósági ügyként definiálta. Az  önkormányzat álláspontja szerint, 
amíg nincs olyan kormányrendelet, amely a  települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének részletes 
környezetvédelmi államigazgatási hatáskörét határozná meg, úgy az  önkormányzat szabályszerűen járt el, amikor 
a polgármester számára környezetvédelmi államigazgatási hatásköröket állapított meg.

 [11] Azzal összefüggésben, hogy az  Ör. 1.  § (2)  bekezdése ellentétes a  Kvt. 48.  § (1)  bekezdésével, valamint a  ZajKr. 
1.  § (2)  bekezdésével, az  érintett önkormányzat utalt a  Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.019/2014. számú 
határozatára. Véleménye szerint az indítványozó helytelenül értelmezte a Kvt. 48. § (1) bekezdését, mert ez csak arra 
vonatkozik, hogy az  önkormányzatok a  környezeti zajszabályozással összefüggésben a  központi jogszabályokban 
foglaltaktól nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhatnak meg.

 [12] Az indítványozónak az  Ör. 1.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjaival kapcsolatban felvetett érveire vonatkozóan (amely 
szerint e szabályok megegyeznek a ZajKr. 1. § (2) bekezdés a) és f ) pontjaiban foglaltakkal) az önkormányzat kifejtette, 
hogy nem azonosan vagy hasonló módon szabályozott életviszonyokról van szó, hanem épp ellenkezőleg, azt 
rögzíti, hogy mely életviszonyok szabályozására nem terjed ki az adott jogszabály. E körben a Kúria Köf.5.039/2013/4., 
Köf.5.057/2013/8., Köf.5.042/2013/5., számú határozataira hivatkozott, amelyek szerint az önkormányzati rendeletek 
koherencia zavarának elkerülése érdekében nem törvénysértő bizonyos körben az ismétlés.

 [13] Arra a  felvetésre, hogy az  Ör. 1.  § (4)  bekezdése e)  pontja nem tartalmazza pontosan a  háztartási berendezés 
fogalmát, az érintett önkormányzat kifejtette, hogy attól még e fogalom a normavilágosság követelményét nem sérti.

 [14] Az érintett önkormányzat egyetértett az  indítványozóval abban, hogy az  Ör. 1.  § (4)  bekezdés b)  pontja 
ellentétes a Kvt. 4. § 20. pontjával, valamint a ZajKr. 5–6. §-aiban foglalt, hatásterület meghatározására vonatkozó 
rendelkezésekkel, kifejtette, hogy azt az érintett önkormányzat hatályon kívül fogja helyezni.

 [15] Az indítványozó szerint az  Ör. 2.  § (4)  bekezdése azzal, hogy a  közterületi rendezvények során üzemeltetett 
hangosító berendezésekre a Határérték R. rendelkezéseit rendeli alkalmazni, nem törvénysértő.

 [16] Az érintett önkormányzat egyetértett az  indítványozóval a  tekintetben is, hogy az  Ör. 1.  § (4)  bekezdése nem 
hatályos rendelkezésre utal, ezért előadása szerint az érintett önkormányzat azt hatályon kívül fogja helyezni.

 [17] Mindezek alapján kérte az indítvány elutasítását.
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A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 [18] 1. Az  indítványozó az  Ör. 2.  § (1a)–(5)  bekezdésében és 4.  § (5)  bekezdésében foglaltak vizsgálatát azért 
kezdeményezi, mert álláspontja szerint a  Kvt. 110.  § (7)  bekezdése a  Kormánynak ad e  körben felhatalmazást, 
valamint e szabályok szemben állnak a ZajKr. 4. § (1) bekezdésével és 10–11. §-aival.

 [19] Az Ör. 2.  § (1)  bekezdése engedélyhez köti a  nappali (06 és 22 óra közötti) időszakban 1 órát meghaladó 
időtartamú, valamint éjszakai (22 és 06 óra közötti) időszakban bármilyen időtartalmú közterületi rendezvényen 
hangosító berendezés üzemeltetését. A  támadott 2.  § (1a)–(5)  bekezdései az  engedélyezési eljárást szabályozzák, 
az  Ör. kimondja, hogy az  engedély elbírálásáról és a  hangosító berendezés használatának feltételeiről első fokon, 
önkormányzati hatósági jogkörben a  polgármester dönt. E  rendelkezések értelmében, ha a  kérelemben közölt 
adatokból az  állapítható meg, hogy szabadidős zajforrásból származó környezeti zaj a  környéken élők nyugalmát 
indokolatlanul zavarná, a polgármester a rendezvény időtartamára
–  zajkibocsátásra vonatkozó korlátozást,
–  hangárnyékoló eszköz alkalmazását írhatja elő,
–  vagy a kérelmet elutasíthatja.
Az Ör. 4. § (5) bekezdés alapján a polgármester a hangosító berendezés üzemeltetésének folytatását a helyszínen 
felfüggesztheti az Ör.-ben foglaltak be nem tartása esetén.

 [20] Az ügy irataiból megállapítható, hogy az  Ör.-beli szabályok megalkotására – többek között – a „Sziget Fesztivál” 
zajkibocsátása kapcsán került sor.

 [21] A Kvt. 110. § (7) bekezdése alapján felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
1. a  települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének részletes környezetvédelmi államigazgatási 
hatáskörét;
(…)
6. a környezetvédelmi bírságok fajtáit és mértékét, megállapításának módját;
(…)
9. a hatásterület meghatározásának szabályait;
(…)
23. a zaj és rezgés elleni védelem szabályait;

 [22] Az Ör. bevezetője szerint az  érintett önkormányzat a  Hatásköri tv. 85.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a  Kvt. 46.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglaltak szerint hozta meg a  rendeleti 
szabályokat. A  Hatásköri tv. 85.  § (1)  bekezdés e)  pontja a  rendelet megalkotásakor úgy szólt, hogy a  települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozik a  helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok 
megállapítása. A Hatásköri tv. e szabályát a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
módosításáról rendelkező 2015. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: Mód. tv.) 8.  §-a hatályon kívül helyezte.  
A Mód. tv. a Kvt. 48. § (4) bekezdését új d)-e)-f ) pontokkal egészítette ki, valamint megállapította a 48. § (5) bekezdés 
új szövegét. A Kvt. 48. § (4) bekezdésének jelenleg hatályos szövege szerint:
„(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék 
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,
c) a  légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való 
közreműködés,
d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása,
e) csendes övezet kijelölése, valamint
f ) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására a fővárosban
a) az a) és a b) pont tekintetében a fővárosi közgyűlés,
b) a d)–f ) pont tekintetében
ba) a fővárosi kerületi képviselő-testület,
bb) a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi közgyűlés
alkothat rendeletet.”
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 [23] Megállapítható tehát, hogy a Kvt. 2016. január 6-tól hatályos szabályai, a 48. § (4) bekezdés f ) pontja és (5) bekezdés 
b)  pont ba)  pontja alapján a  fővárosi kerületi képviselő-testület felhatalmazással rendelkezik – ahogy az  az Ör. 
címében is szerepel – a  helyi zajvédelmi szabályok megalkotására. Megjegyzést érdemel, hogy korábban hasonló 
szabályt a Hatásköri tv. 85. § (1) bekezdése tartalmazott.

 [24] A Kúria megítélése szerint a Kvt. 110. § (7) bekezdésében az a Kormánynak adott felhatalmazás, hogy szabályozza 
a  települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének részletes környezetvédelmi államigazgatási 
hatáskörét, az államigazgatási hatósági ügyekre vonatkozik, amíg – jelenleg – a Kvt. 48. § (4) bekezdés f ) pontjában 
és (5)  bekezdés b)  pont ba)  pontjában adott felhatalmazás az  önkormányzati hatósági ügyekre irányadó. Annak 
eldöntése érdekében, hogy az  Ör. vonatkozásában a  Kvt. fent jelölt rendelkezései közül melyik alkalmazható 
(államigazgatási hatósági ügyet vagy önkormányzati hatósági ügyet szabályoz), figyelembe kell venni 
a következőket:

 [25] A Kvt. 110. § (7) bekezdésébe foglalt, a Kormánynak adott felhatalmazást a Kormány a ZajKr.-vel teljesítette. A ZajKr. 
1. § (2) bekezdés a) pontja szerint a ZajKr. hatálya nem terjed ki a közterületi rendezvényre. A ZajKr. ezáltal „helyet 
adott” a  helyi zajvédelmi szabályok megalkotására – korábban a  Hatásköri tv. jelenleg – a  Kvt. 48.  § (4)  bekezdés 
f ) pontjába foglalt felhatalmazás tartalommal való kitöltésére. Az Ör. 1. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Ör. 
hatálya a közterületi rendezvényekre terjed ki. Tehát ebből a szempontból az Ör. nem állhat ellentétben a ZajKr.-vel. 
Ettől különálló kérdés az, hogy az Ör. valamely tételes szabálya más jogszabállyal esetleges ellentétes.

 [26] A Kúria észlelte, hogy a  ZajKr. 1.  § (2)  bekezdés a)  pontja 2016. február 1-jei hatállyal akként módosult, hogy 
a rendelet hatálya nem terjed ki „a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényekre”. A Kúria megítélése 
szerint az  indítványozó által felvetett törvényességi probléma lényegének megítélésére e  módosítás nem hat 
ki, az  Ör. a  helyi zajvédelmi követelményeket egyrészt a  hangosító berendezések használatára terjeszti ki (ami 
értelemszerűen az  alkalmi rendezvényekre jellemző), másrészt a  háztartási igényeket kielégítő tevékenységre, 
amelyre a ZajKr. 1. § (2) bekezdés c pontja értelmében a ZajKr. hatálya szintén nem terjed ki.

 [27] A Kúria tehát megállapította, hogy az  érintett önkormányzat korábban a  Hatásköri tv., jelenleg hatályosan a  Kvt. 
fenti rendelkezései értelmében felhatalmazással rendelkezett önkormányzati hatósági ügyként szabályozni a helyi 
érdekeltségű közterületi rendezvényekre vonatkozó zajvédelmi szabályokat. A Kúria erre tekintettel törvénysértést 
az  Ör. 2.  § (1a)–(5)  bekezdés és 4.  § (5)  bekezdés vonatkozásában nem állapított meg, ezért az  erre vonatkozó 
indítványt elutasította.

 [28] 2. Az  indítványozó szerint az  Ör. 1.  § (2)  bekezdése a  Kvt. 48.  § (1)  bekezdésével, valamint a  ZajKr. 1.  § 
(2)  bekezdésével ellentétesen állapítja meg a  rendelet tárgyi hatályát. Az  Ör. 1.  § (2)  bekezdése értelmében 
a  rendelet hatálya a  (3)  bekezdésben foglalt kivételekkel azokra a  közterületi rendezvényekre, valamint egyes 
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre terjed ki, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést 
okoznak, vagy okozhatnak. Az Ör. 1. § (3) bekezdés értelmében: A rendelet hatálya nem terjed ki
a) a  gyülekezési jogról szóló, valamint a  választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések során 

végzett tevékenységre, továbbá
b) a vallási tevékenység végzésére,
c) az állami, valamint az önkormányzat által szervezett ünnepségekre.

 [29] A Kvt. 48.  § (1)  bekezdése szerint a  települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a  fővárosi önkormányzat 
esetén a  fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 
módon és mértékben – illetékességi területére a  más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben 
korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.

 [30] A Kúria Önkormányzati Tanácsa az  indítványozó által hivatkozott 2012. június 4-én meghozott Köf.5025/2012/5. 
számú határozatában – a  Kvt. 110.  § (8) és (13)  bekezdése, valamint a  27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes 
rendelet és a  8/2002. (III. 22.) KöM–EüM együttes rendeletet alapján – megállapította, hogy „a környezet zaj és 
rezgésterheléssel összefüggő védelme törvényi, kormányrendeleti és miniszteri jogalkotás szintjén szabályozott, 
az  önkormányzati jogalkotásnak tehát a  szabályozott kérdésekben csupán kiegészítő, végrehajtó jellegű 
rendelkezések megalkotására van módja.”

 [31] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  2014. szeptember 9-én meghozott Köf.I.5019/2014/4. számú határozatában 
– a  jogszabályi változásokra is tekintettel – a Kvt. 46. § (1) bekezdés c) pontját, 48. § (1) bekezdését és a Hatásköri 
tv. akkor még hatályos 85.  § (1)  bekezdés c)  pontját értelmezve – a  kiegészítő jellegű jogalkotás lehetőségét 
megerősítve – rámutatott, hogy „az önkormányzatok általános törvényi szabályok szerint rendelkeznek 
felhatalmazással rendeletalkotásra zajhatással járó környezeti terhelést illetően. Az  önkormányzati rendeletalkotás 
korlátja a  központi jogszabályok által már rendezett társadalmi viszony: az  Alaptörvény fentebb idézett 32.  cikk 
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(2)  bekezdéséből, valamint a  (3)  bekezdéséből következően az  önkormányzat rendeletalkotási joga központi 
jogszabályok által rendezett társadalmi viszonyra nem terjed ki.”

 [32] Jelen ügyben az  Ör. 1.  § (2)  bekezdése tartalma szerint arról szól, hogy – a  gyülekezési jogról szóló 1989. évi  
III. törvény (a  továbbiakban: Gytv.) és a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálya alá tartozó, 
továbbá a  vallási rendezvények és az  állami vagy önkormányzati ünnepek kivételével – hatálya a  közterületi 
rendezvényekre és az  ún. „háztartási tevékenységekre” terjed ki. A  Kúria álláspontja szerint az  Ör. egy speciális 
helyzetre tekintettel – az 1. pontban ismertetett felhatalmazást is figyelembe véve – alkotott rendeletet. A rendelet 
hatályát meghatározó 1.  § (2)  bekezdése a  Kvt. 48.  § (1)  bekezdésével (a  Kvt. más rendelkezéseit is figyelembe 
véve) nem áll ellentétben, de az  Ör. hatályát megállapító 1.  § (2)  bekezdés a  ZajKr. indítványozó által jelölt 1.  § 
(2) bekezdés a) és c) pontját sem sérti, mivel a ZajKr. hatálya az Ör. által lefedett tevékenységekre nem terjed ki, így 
értelemszerűen azzal nem is került ellentétbe.

3. Az Ör. 1. § (3) bekezdése értelmében: „A rendelet hatálya nem terjed ki
a) gyülekezési jogról szóló, valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések során végzett 
tevékenységre, továbbá
(…)
b) a vallási tevékenység végzésére.”

 [33] A ZajKr. 1. § (2) bekezdés a) és f ) pontja szerint Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) közterületi rendezvényre [2016. február 1-től „a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényekre
(…)
f ) a vallási tevékenység végzésére.

 [34] A Kúria álláspontja szerint az  Ör. 1.  § (3)  bekezdése nem sérti a  Jat. 3.  §-át. A  Jat. e  rendelkezése értelmében  
„az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg 
ugyanabban a  jogszabályban kell szabályozni. A  szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy 
többszintű. A  jogszabályban nem ismételhető meg az  Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel 
a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”

 [35] Mint fentebb a Kúria már utalt rá, a ZajKr. a Kvt. 110. § (7) bekezdés alapján került megalkotásra, amíg az Ör. a helyi 
zajvédelmi szabályok megalkotására vonatkozó felhatalmazás alapján. Míg egyik körben az  államigazgatási 
hatósági ügyek, úgy a  másik körben az  önkormányzati hatósági ügyek kerültek szabályozásra. Nem beszélhetünk 
így indokolatlan párhuzamos szabályozásról, vagy olyan jellegű ismétlésről, amit a  Jat. 3.  §-a tilt. Az  érintett 
önkormányzat egyébiránt helyesen hivatkozott a  Kúria azon gyakorlatára, amely az  önkormányzati rendelet 
koherenciájának fenntartásához fűződő érdeket is figyelembe veszi a Jat. 3. §-a érvényesítésénél.

 [36] Az indítvány alapján a  Kúria rámutat: közterületi rendezvény nemcsak a  Gytv. hatálya alá tartozó rendezvény 
lehet. Maga az  Ör. 1.  § (3)  bekezdés a)  pontja veszi ki hatálya alól a  Gytv. alá tartozó rendezvényeket, holott 
általános hatályát az  1.  § (2)  bekezdésben a  közterületi rendezvényekre terjeszti ki. Önmagában az, hogy az   
Ör. a  Gytv. vonatkozásában „gyűlés” és nem „rendezvény” kifejezést használ, még nem törvénysértő. E  körben 
maga az Alkotmánybíróság 75/2008. (V. 29.) AB határozata is „gyűlés” fogalmat használt, amikor megkülönböztette 
a spontán tüntetést és a sürgős gyűlést.

 [37] 4. Az  indítványozó szerint az  Ör. 1.  § (4)  bekezdés e)  pontja a  Jat. 2.  § (1)  bekezdésében foglalt normavilágosság 
követelményébe ütközik, mert nem állapítható meg, hogy mely további háztartási berendezésekre vonatkozik,  
s melyekre nem.

 [38] A Jat. 2.  § (1)  bekezdése szerint a  jogszabálynak a  címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási 
tartalommal kell rendelkeznie. Az  Ör. 1.  § (4)  bekezdés e)  pontja értelmében „magánszemélyek által üzemeltetett 
háztartási berendezés: különösen motoros fűnyíró, motoros fűrész, kerti traktor.”

 [39] Az érthető és megfelelően értelmezhető jogszabályszöveg elengedhetetlen feltétele a  jogkövető magatartásnak. 
Az  Ör. 1.  § (2)  bekezdése a  rendelet hatályát többek között a  „magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő 
tevékenység”-re terjeszti ki. Ezt a  fogalmat a  ZajKr. 1.  § (2)  bekezdés c)  pontja is tartalmazza (úgy, mint amire 
a  rendelet hatálya nem terjed ki). Az  Ör. 1.  § (4)  bekezdés e)  pontja példálózó felsorolást ad arra vonatkozóan, 
hogy helyben milyen háztartási igényt kielégítő tevékenység minősülhet olyannak, ami az  Ör. hatálya alá 
tartozhat. A  jogrendszerben valamely fogalom tartalmának megvilágítására szolgáló példálózó felsorolás nem 
ismeretlen. Önmagában az, hogy az  Ör. 1.  § (4)  bekezdése e  körben – nem lezárt felsorolásban – megjelöli 
a motoros fűnyírót, motoros fűrészt, és a kerti traktort, nem jelenti a normavilágosság követelményének sérelmét. 
Az  Ör. 1.  § (4)  bekezdése az  1.  § (2)  bekezdésében használt fogalom („magánszemélyek által üzemeltetett 
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háztartási berendezés”) megértéséhez, azaz a  jogkövető magatartás előmozdításához nyújt segítséget, a  Jat. 2.  § 
(1) bekezdésével ezért nem áll ellentétben.

 [40] 5. Az  indítványozó szerint az  Ör. 1.  § (4)  bekezdés b)  pontja ellentétes a  Kvt. 4.  § 20.  pontjával és a  ZajKr. 
5–6. §-aiban foglalt, a hatásterület meghatározására vonatkozó rendelkezésekkel, ezen túl a szabályozás az Ör. 2. § 
(4) bekezdés utolsó mondatával együtt a Kormány hatáskörébe tartozik. A hatásterület fogalmát illetően az érintett 
önkormányzat jelezte, hogy az  indítványozóval egyetért, a  kifogásolt szabályozást hatályon kívül fogja helyezni. 
Ezen rendelkezések hatályon kívül helyezésére a mai napig nem került sor.

 [41] Az Ör. 1. § (4) bekezdés b) pontja szerint „hatásterület: a környezeti zajforrástól számított 100 méteres távolságon 
belüli terület, de legfeljebb a  III. kerület illetékességi területéig terjedő terület.” Az  Ör. 2.  § (4)  bekezdés utolsó 
mondata szerint: „Ha két – hangosító berendezést is működtető – közterületi rendezvény hatásterülete fedésben 
áll, a  környezetvédelmi és vízügyi miniszteri rendelet 1.  melléklet 3.  pontjában meghatározott zajkibocsátási 
határértéket kell alkalmazni.”

 [42] A Kvt. 4.  § 20.  pontja a  következő definíciót adja: „hatásterület: az  a  terület vagy térrész, ahol jogszabályban 
meghatározott mértékű környezetre gyakorolt hatás a  környezethasználat során bekövetkezett vagy 
bekövetkezhet;”

 [43] Megállapítható tehát, hogy ugyan abban a  tárgyban, ugyan annak a  fogalomnak más-más tartalmat ad a  Kvt. és 
az  Ör. A  ZajKr. 5–8.  §-ai a  hatásterület megállapításának szabályairól szólnak, ami teljesen eltérő attól, amit az  Ör. 
1. § (4) bekezdés b) pontja és 2. § (4) bekezdés utolsó mondata meghatároz. Az eltérő szabályok a jogalkalmazásban 
a Jat. 2. § (1) bekezdését sértő jogbizonytalanságot eredményeznek. Így az Ör. ezen rendelkezései az Alaptörvény 
32.  cikk (3)  bekezdésébe ütköznek. Erre tekintettel a  Kúria az  Ör. 1.  § (4)  bekezdés b)  pontját és 2.  § (4)  bekezdés 
utolsó mondatát a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.

 [44] 6. Az  indítványozó álláspontja szerint az  Ör. 2.  § (4)  bekezdése a  Kvt. 48.  § (1)  bekezdésébe ütközik, mert 
a  ZajKr. hatálya alá tartozó üzemi, illetve sport, szórakoztató, szabadidős tevékenységre a  Határérték R.-ben 
szabályozottakkal azonos mértékben, továbbá kisebb mértékben korlátozó határértékeket állapít meg.

 [45] A Kúria a  fentiekben megállapította, hogy az  Ör. 2.  § (4)  bekezdése második mondata törvénysértő, s annak 
megsemmisítéséről határozott. A  megsemmisítés miatt ezen új problémakörben az  Ör. 2.  § (4)  bekezdés második 
mondatával a Kúria már nem foglalkozott.

 [46] Az Ör. 2. § (4) bekezdés első mondata a következőkről rendelkezik: „A közterületi rendezvények során üzemeltetett 
hangosító berendezésekre a  környezetvédelemért felelős miniszter rendeletében a  szabadidős zajforrásokra 
megállapított zajkibocsátási határértékeket kell alkalmazni. ...” Ez a jogszabály a Határérték R.

 [47] A Kvt. – e határozatban már többször idézett – 48. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat illetékességi területére 
a  más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat 
határozhat meg. Megállapítható, hogy az  Ör. 2.  § (4)  bekezdés első mondata a  Határérték R.-el azonos szabályok 
alkalmazását rendeli, s nem pedig nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi szabályokat állapít meg. 
A  Kvt. 48.  § (1)  bekezdésnek helyes tartalma, hogy az  önkormányzat a  környezetvédelem más jogszabályok által 
már elért védelmi szintjét nem csökkentheti, a  helyi önkormányzatok is kötelesek a  környezetvédelmi status quo 
megtartására. Jogalkotási felhatalmazásuk van viszont a  környezet védelmének szintjét emelni, akár a  központi 
jogszabályban meghatározottakhoz képest is. A Kúria Önkormányzati Tanácsa e döntésében megállapította, hogy 
az Ör. 1. § (2) bekezdése a Kvt. 48. § (1) bekezdését nem sérti a magasabb jogszabállyal nem ellentétes kiegészítő 
szabályok megalkotásával.

 [48] Az Ör. most vizsgált 2.  § (4)  bekezdés első mondata nem állapít meg a  Határérték R.-ben meghatározottaktól 
szigorúbb előírásokat, így formálisan a  kiegészítő szabályozás ezen a  ponton a  Kvt. 48.  § (1)  bekezdésével 
ellentétessé vált. Erre tekintettel a  Kúria Önkormányzati tanácsa az  Ör. 2.  § (4)  bekezdés első mondatát is 
megsemmisítette.

 [49] 7. Az  Ör. 1.  § (4)  bekezdés c)  pontja értelmében „közterület: az  önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
terület.” Az indítványozó szerint e rendelkezés már nem hatályos önkormányzati rendeletre utal, a 30/2004. (VII. 1.) 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte az  önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról 
és rendjéről szóló 10/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet. Az  Ör. 1.  § (4)  bekezdés c)  pontja sérti a  Jat. 2.  § 
(4)  bekezdés b)  pontját, mert a  nem hatályos jogszabályi rendelkezésre hivatkozás nem biztosítja, hogy az  Ör. 
illeszkedjen a jogrendszerbe. Az érintett önkormányzat e tekintetben is egyetértett az indítványozóval.
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 [50] A Kúria a  Köf.5040/2014/4. számú határozatában már rámutatott, hogy az  önkormányzati rendeletbe foglalt más 
jogszabályokra utaló rendelkezések pontossága a  jogbiztonság szempontjából elsőrendű fontossággal bír. Így 
nemcsak a  Jat. 4.  § (4)  bekezdésének b)  pontját sérti a  már nem hatályos jogszabályi (önkormányzati rendeleti) 
rendelkezésre hivatkozó szabály, hanem a Jat. 2. § (1) bekezdését is. Erre tekintettel a Kúria az Ör. 1. § (4) bekezdés 
c) pontját a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.

A döntés elvi tartalma:

 [51] A helyi önkormányzatok a környezetvédelmi törvény felhatalmazása alapján alkothatnak – alkalmi rendezvényeket 
is érintő – helyi zajvédelmi szabályokat

Alkalmazott jogszabályok:

 [52] 1995. évi LIII. törvény 48. § 110. § (7) bekezdés
2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdés, (4) bekezdés b) pont, 3. §
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet

Záró rész

 [53] A Magyar Közlönyben és az  önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a  Bszi. 55.  § 
(2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor. Az általános alkalmazási tilalom a Bszi. 56. § (5) bekezdése alapján 
került elrendelésre.

 [54] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. február 2.

dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró; dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 52/2016. (III. 3.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Solange Eveline K. Rita Agneketom Bogore rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Burkina Faso 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2016. február 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. február 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01043-2/2016.

A köztársasági elnök 53/2016. (III. 3.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Alfredo Raul Chuquihuara Chil rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Perui Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2016. február 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. február 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01044-2/2016.
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A köztársasági elnök 54/2016. (III. 3.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Arjan Spasse rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Albán Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2016. február 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. február 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01109-2/2016.

A Kormány 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális 
Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával

A Kormány egyetért azzal, hogy a kormányzati célú hálózatok további konszolidációja és kiterjesztése érdekében, 
a  GINOP 2014–2020 kapcsolódó fejlesztéseivel összhangban, szükséges a  megindított fejlesztések teljes körű 
befejezése, illetve új végpontok bekötése, ezért felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy ennek megvalósítása 
céljából a  2017. évi költségvetés terhére, költségvetési forrásból gondoskodjon 6330 millió forint biztosításához 
szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. július 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1102/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról

A Kormány
 1. a  közlekedésbiztonság javítása, a  közutak védelme és a  tengelysúly vagy össztömeg tekintetében túlterhelt 

járművek közlekedésének visszaszorítása, ellenőrzésük hatékonyabbá tétele érdekében egyetért azzal, hogy 
a  Nemzeti Közlekedési Hatóság (a  továbbiakban: NKH) és a  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: NÚSZ Zrt.) nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató 
hálózatot (a továbbiakban: tengelysúlymérő-rendszer) valósítson meg;
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 2. egyetért azzal, hogy a tengelysúlymérő-rendszer a központi költségvetés terhére valósuljon meg, és
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  belügyminiszter 

bevonásával a  tengelysúlymérő-rendszer megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások NÚSZ Zrt. 
általi lefolytatásáról és a szükséges szerződések megkötéséről gondoskodjon akként, hogy a tengelysúlymérő 
rendszer kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés a rendszer 
éles üzemi indulását követő 6 hónapra bevezetés támogatási szolgáltatást is biztosítson,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter

Határidő: a tengelysúlymérő-rendszer kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás és szerződés 
vonatkozásában 2016. június 15. 
a megvalósításhoz szükséges további közbeszerzési eljárások és szerződések vonatkozásában 
a megvalósítás ütemezése szerint

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a tengelysúlymérő-rendszer megvalósításához szükséges forrás 
rendelkezésre állásáról gondoskodjon,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  tengelysúlymérő-rendszer megvalósításához 
szükséges forrás biztosítására vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről a NÚSZ Zrt.-vel;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. május 15.

 3. egyetért azzal, hogy
a) a  tengelysúlymérő-rendszer támogassa a  tengelysúly vagy össztömeg tekintetében a  megengedetthez 

képest túlterhelt járművek közúti ellenőrzésre történő kiválasztását a  tengelysúlymérő-rendszer keretében 
végzett méréssel történő előszűrés (a továbbiakban: előszűrés) formájában,

b) a  tengelysúlymérő-rendszer legyen alkalmas a  járművek tengelyterhelésére és össztömegére vonatkozó 
rendelkezések betartásának a  járművek megállítását nem igénylő, automatikus méréssel történő 
ellenőrzésére és az  előírások jelentős mértékű megszegése esetén a  megállapított jogsértés automatikus, 
az üzemben tartó objektív felelősségén alapuló szankcionálására;

 4. a 3. pont a) alpontjában foglaltak megvalósítása érdekében felhívja
a) a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az  érintett miniszterek bevonásával – gondoskodjon a  szükséges 

kormányrendeleti szintű szabályozás előkészítéséről és Kormány elé terjesztéséről,
b) az  érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az  a)  alponttal összefüggésben szükséges miniszteri 

rendeletek megalkotásáról;
Felelős: az a) alpont szerinti feladat tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter 

a b) alpont szerinti feladat tekintetében az érintett miniszterek
Határidő: az a) alpont esetében 2016. július 1. 

a b) alpont esetében 2016. július 31.
 5. a  3.  pont b)  alpontjában foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és 

a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 3. pont b) alpontja szerinti objektív felelősség bevezetésének lehetőségéről 
a  bevezetéshez szükséges jogszabály-módosításokat – a  belügyminiszter bevonásával – terjessze elő a  Kormány 
részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: 2017. március 15.
 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – szükség esetén a  jogalkotás vagy annak kezdeményezése útján  – 

tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  projektek megvalósítása során beszerzendő 
eszközök az  állam tulajdonába kerüljenek, azok felett az  állam tulajdonosi jogait a  NÚSZ Zrt., illetve a  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) a  következők szerint 
gyakorolja:
a) az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013.  évi 

LXVII.  törvény 2.  § 17.  pontjában meghatározott UD rendszerben (a  továbbiakban: UD rendszer) és 
az  elektronikus útdíjszedési és díjellenőrzési létesítményekhez létrejövő vagyonelemek, ide értve az  UD 
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rendszerben kialakításra kerülő szoftver- és hardverelemek, valamint az újonnan kialakítandó fixen telepített 
ellenőrző keresztmetszetek és azok eszközei feletti tulajdonosi jogokat a NÚSZ Zrt. gyakorolja,

b) a  hatósági eljárásokhoz szükséges vagyonelemeket, ide értve az  UD rendszer fix ellenőrző 
keresztmetszeteinél beépítésre kerülő súlymérő eszközöket, a  hatósági informatikai rendszer szoftver- és 
hardverelemeit, valamint a  közúti ellenőrzés végzéséhez közvetlenül kapcsolódó informatikai eszközöket 
a NÚSZ Zrt. az MNV Zrt. részére ingyenesen, könyv szerinti értéken adja át azzal, hogy az átvételt követően 
ezen eszközök az NKH vagyonkezelésébe kerülnek;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 7. egyetért azzal, hogy a  NÚSZ Zrt. az  előszűréshez, az  objektív felelősség bevezetését követően pedig 
az  ellenőrzéshez szükséges adatokat – így különösen a  jármű azonosító adatokat, a  járműről készült képi 
felvételeket, a  tengelyterhelést, az  összsúlyt, az  adatfelvételezés helyét, idejét – az  NKH hatósági informatikai 
rendszere részére integrált módon, elektronikus úton biztosítsa;

 8. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a  6.  pont 
a)  alpontjában meghatározott rendszerelemek fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges forrásoknak 
a  Magyarország központi költségvetése Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Útdíj rendszerek működtetése 
jogcímcsoportja keretében történő biztosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezésével kezdődően folyamatos
 9. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  6.  pont b)  alpontjában 

meghatározott rendszerelemek fenntartásával járó költségeket az  NKH éves befizetési kötelezettségének 
csökkentésével biztosítsa.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezésével kezdődően folyamatos
 10. a „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása (1. prioritás)” és a „Nemzeti 

Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása (3. prioritás)” című, egymilliárd forintot 
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 
1208/2015. (IV. 9.) Korm. határozatot visszavonja. A kormányhatározat visszavonása nem érinti a kormányhatározat 
által a visszavonást megelőzően keletkeztetett, megszüntetett vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1103/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a derogációs ivóvízminőség-javító projektek végrehajtásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok 
módosításáról

 1.  Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat 2.4. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. A  Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával, 
valamint – az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a  2007–2013 
programozási időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, 
valamint a  2014–2020 programozási időszakban a  szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, a  hulladékgazdálkodási és 
az  ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet hatálya alá nem 
tartozó ivóvízminőség-javító beruházások tekintetében – a belügyminiszterrel együttműködve, az Európai Bizottság 
2012. május 30-án kelt, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi 
irányelv alapján kért eltérésről szóló határozatában előírt éves jelentési kötelezettségnek – az igazságügyi miniszter 
útján – tegyen eleget.
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Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 igazságügyi miniszter
Határidő:  az Európai Bizottság határozatának megfelelően”

 2.  A Kormány visszavonja
a) a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében 

megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes 
projektek szakaszolásának jóváhagyásáról szóló 1274/2015. (IV. 30.) Korm. határozat 9. pontját,

b) a  Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek 
támogatásának növeléséről, a  KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú („Mórahalom és Térsége 
Ivóvízminőség-javító program” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint egyes projektek 
forrásszerkezetének módosításáról szóló 1788/2015. (X. 30.) Korm. határozat 2. pont h) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozata
az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az 1. melléklet szerinti vízisport-létesítmények megújítását szolgáló egyes beruházások megvalósításával;
 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
39.  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímét a  44. Egyes vízi sport-létesítmények megújításának 
támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. az 1. pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében – az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva – 7141,0  millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 17. Nemzeti Olimpiai Központ 
beruházás támogatása jogcímcsoport terhére, egyrészt 6841,0 millió forint erejéig a Kvtv. 1. melléklet XVII.  fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 44. Egyes vízi 
sport-létesítmények megújításának támogatása jogcímcsoport; másrészt 300,0 millió forint erejéig a  Kvtv. 
1.  melléklet XVII. fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
alcím, 2. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoport javára, a 2. melléklet 
szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
 4. az 1.  melléklet 1–2.  pontja szerinti fejlesztések ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági 

minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak 1362,0 millió forint összegű forrásnak 
a 2017. évi költségvetés tervezése során a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezése során
 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – összhangban a  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, 

Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének 
kijelöléséről, valamint a  toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok 
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meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseivel – a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre 
bocsátása érdekében kössön támogatási szerződést – az  1.  melléklet 1–2.  pontja vonatkozásában a  Nemzeti 
Sportközpontokkal, az  1.  melléklet 3.  pontja vonatkozásában a  BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal, az  1.  melléklet 4.  pontja vonatkozásában pedig a  Budapesti Vasutas Sport Clubbal  – 
elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6. az Áht. 36.  § (4a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva előzetes jóváhagyását adja a  nemzeti fejlesztési 
miniszter számára az  1.  melléklet vonatkozásában az  ötmilliárd forintot meghaladó értékű, többéves fizetési 
kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez, másrészt pedig – az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdése alapján  – 
ugyanezen szerződések esetében felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra a  2017.  évi részösszeg 
tekintetében.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozathoz

Egyes vízisport–létesítményfejlesztések

A

Létesítmény (projektelem)

1 Császár-Komjádi Sportuszoda rekonstrukciója

2 Margitszigeti uszodák (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda)

3 Balatonfűzfő Balaton Uszoda

4 BVSC Uszoda
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2. melléklet az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

millió forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39
343839 17

K8 -7 141,0
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39

358539 44
K8 6 841,0

48

351717 2

K8 300,0

millió forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39

343839 17 -7 141,0
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39

358539 44 6 841,0

48

351717 2 300,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 7 141,0 7 141,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 példány
1 példány

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
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A Kormány 1105/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködése és összehangolt fejlesztési feladatai kormányzati 
koordinációjának támogatása érdekében 150,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel 
nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység 
támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31.

 2.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon további 350,0 millió forint rendelkezésre állásáról 
a  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködése és összehangolt fejlesztési feladatai kormányzati 
koordinációjának támogatása érdekében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 250,0 millió forint tekintetében 2016. július 1.
 100,0 millió forint tekintetében 2016. október 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1105/2016. (III. 3.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása

228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 150,0

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -150,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30
3

228895 1 150,0

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

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 150,0 150,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása

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: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
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A Kormány 1106/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
169,2 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2017. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1106/2016. (III. 3.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 3,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,8
K6 Beruházások 165,4

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -169,2

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 169,2

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 169,2 169,2
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1107/2016. (III. 3.) Korm. határozata
az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel 
való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, illetve az  általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon 
a  Magyarország Kormánya és az  NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37.; cégjegyzékszáma: 01-09-891838) között kötendő stratégiai együttműködési 
megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1108/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a Henkel Magyarország Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi 
nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, illetve az  általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon 
a  Magyarország Kormánya és a  Henkel Magyarország Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma: 01-09-168340) között kötendő stratégiai 
együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1109/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges 
intézkedésekről

A Kormány a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának ütemezett végrehajtása érdekében
 1. kijelöli a  szerbiai Agencija za privredne registre (Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség) által BZF 14/2016. 

nyilvántartási számon Szerbiában bejegyzett Prosperitati Alapítványt a  stratégiában megfogalmazott célok 
megvalósításához, és

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Prosperitati Alapítvánnyal szerződést kössön a  stratégiában 
megfogalmazott célok megvalósításához kapcsolódó pályázatok támogatása, illetve az  ezt szolgáló intézmény 
felállítása és működtetése céljából.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1110/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. §-a, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva:
a) módosítja a  Hajléktalanokért Közalapítvány (a  továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát, és elfogadja 

az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét;
b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány 

nevében történő aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele 
iránti eljárásban, mint alapító a Kormány nevében és képviseletében eljárjon;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

c) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Közalapítvány módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a  bírósági nyilvántartásba vételt követően a  Magyar Közlöny 
mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítőben tegye közzé.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 igazságügyi miniszter
Határidő: a Fővárosi Törvényszék határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1111/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó 
felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: 
Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése” tárgyú szerződés módosításának 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-8. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok 

építése” tárgyában a  Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  TTDExpert Fővállalkozói 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság között megkötött vállalkozási szerződés 5. számú szerződésmódosítása 
szövegét,

 2. az 1.  pont szerinti szerződésmódosításban meghatározott hazai költségvetési forrást összességében 
323 586 065 forint összegben állapítja meg,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért a  2.  pontban meghatározott költségvetési forrás Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről 
szóló 2015.  évi C.  törvény 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 11. Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének 
támogatása jogcímcsoportról történő folyósításával, azzal, hogy a  költségvetési forrás folyósításának feltétele 
a szerződésmódosítás alapján fizetendő összeg Budapest Főváros Önkormányzatát illető önrészének biztosítása.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az önrész biztosítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1112/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú („Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése” 
című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú („A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, 
Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című) projekt 
címének és forrásszerkezetének módosításáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú, „Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése” című, 
és

b) a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú, „A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti 
objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című

projekt (a továbbiakban: projektek) címének és forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
 2. hozzájárul a projektek első szakasza tekintetében a támogatási szerződések 1. melléklet szerinti módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program (a  továbbiakban: KEHOP) éves fejlesztési keretének módosítására a  projektek 1.  mellékletben 
meghatározott költségeinek figyelembevételével.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



3440 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 29. szám
 

1. melléklet az 1112/2016. (III. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

(Ft)

KEHOP

(Ft)

Környezet és 

Energia Operatív 

Program

(Ft)

KEHOP

(Ft)

3.
KEOP-5.6.0/12-

2013-0030

Energetikai 
korszerűsítés 

a Semmelweis 
Egyetem több 

helyszínén

Semmelweis 
Egyetem

1 753 311 465 2 959 016 000 199 505 460 4 512 822 005

A projekt keretében a Semmelweis Egyetem 
több épületén energetikai korszerűsítés 
valósul meg. A Kútvölgyi Klinikai Tömb kórházi 
épületén teljes homlokzati hőszigetelés, és 
nyílászáró csere történik. A rendelő épületén 
részleges homlokzati hőszigetelést, nyílászáró 
cserét és korszerűsítést terveznek. Mindkét 
épület esetében a projekt részét képezi 
a termosztatikus szelepek felszerelése is.
Az energiahatékonysági beruházás 
kiterjesztésével a Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika, a Központi Igazgatási 
Épület, valamint további 8 új helyszín esetében 
a határoló szerkezetek hőszigetelésére, illetve 
a gépészetek felújítására kerül sor.

4.
KEOP-5.6.0/12-

2014-0020

A Terrorelhárítási 
Központ 1101 

Budapest, Zách u. 4. 
alatti objektumában 

található épületek 
energetikai 

korszerűsítése

Terrorelhárítási 
Központ

494 709 146 1 284 438 745 431 021 191 1 348 126 700

A projekt által érintett épületekben 
nyílászárócsere, utólagos hőszigetelés történik, 
egyes helyszíneken a gépészeti rendszerek 
felújítását (pl. fűtő-hűtő rendszer, hőszivattyú, 
földgáz kazánház beépítése), illetve 
szigetüzemű fotovoltaikus rendszer létesítését 
is tervezik.
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A Kormány 1113/2016. (III. 3.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú („Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú 
vasútvonalon” című) projekt finanszírozásának megváltozásáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú, „Szolgáltatási színvonal javítás a  80-as számú 
vasútvonalon” című projekt (a  továbbiakban: nagyprojekt) összköltségének 440  453  074 forinttal történő 
csökkentésével,

b) a nagyprojekt szakaszolásának visszavonásával, és a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: 
KÖZOP) forrásai terhére el nem számolható költségei megtérítésével a  Magyarország 2016.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő 
támogatása jogcímcsoport terhére,

c) a nagyprojekt forrásszerkezetének módosításával az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a nagyprojekt támogatási szerződésének módosításához az 1. pont szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. március 31.
 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a nagyprojekt 1. pontban foglaltak alapján átdolgozott 

támogatási kérelmének Európai Bizottsághoz történő ismételt benyújtásáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. visszavonja a  Közlekedés Operatív Program 2., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek 
forrásszerkezetének módosításról szóló 2000/2015. (XII. 28.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 
13. sorát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1113/2016. (III. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatásaKÖZOP 

(nettó, Ft)

Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(nettó, Ft)

KÖZOP 

(nettó, Ft)

XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti 

kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai 

fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 

8. Állami költségvetési kedvezményezettek 

sajáterő támogatása jogcímcsoport terhére 

(Ft)

2.
KÖZOP-2.5.0-09-

11-2015-0004

Szolgáltatási színvonal 

javítás a 80-as számú 

vasútvonalon

MÁV Magyar 

Államvasutak 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

14 531 135 250 293 994 048 14 043 645 562 341 030 662

A projekt keretében a 80. számú, Budapest–

Miskolc–Sátoraljaújhely/Nyíregyháza vasútvonal 

Nagyút és Mezőkeresztes–Mezőnyárád 

vasútállomások közötti szakaszának fejlesztése, 

a jobb vágány felújítása valósul meg. A projekt 

célja a vonalszakaszon a sebességkorlátozások 

megszűntetése, és az eredeti pályaparaméterek 

helyreállítása. A projekt közvetett célja a vasúti 

szolgáltatási színvonal növelése.
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A miniszterelnök 27/2016. (III. 3.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és 
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján

 1.  egyetértek a Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről 
és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a  jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény 
(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;

 2.  felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3.  felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5.  felhívom a  nemzetgazdasági minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, 
hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény végleges szövegének megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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