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III.

76583

Kormányrendeletek

A Kormány 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 33. alpontjában,
a 6. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1.
kerékpárforgalmi létesítmény: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendeletben foglaltak szerinti kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, kerékpársáv, kerékpáros nyom és nyitott
kerékpársáv,
2.
kerékpárforgalmi létesítmény tartozéka: kerékpárforgalmi létesítményhez tartozó közúti jelzőtábla,
pihenőhely, biztonsági berendezés,
3.
kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelület: kerékpárforgalmi létesítménynek nem minősülő
út, amelyen a kerékpáros közlekedés – a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendeletben meghatározott jelzőtáblával, kerékpáros útirányjelző táblával, kiegészítő táblával történő
megjelölés alapján – megengedett.
(2) A Magyarország területén található vagy tervezett kerékpárforgalmi létesítmények, kerékpárforgalmi létesítmények
tartozékai és kapcsolódó műtárgyai, valamint a nemzetközi, országos, regionális és helyi kerékpáros útvonalhálózati jelentőségű kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelületek, kapcsolódó műtárgyaik és
kerékpáros közlekedés szempontjából releváns tartozékai (a továbbiakban együtt: infrastruktúrális létesítmények)
adatainak nyilvántartása, tárolása, karbantartása, térképi alapú megjelenítése, a kapcsolódó műszaki és számszerű
adatokra kiterjedően a térinformatikai alapú Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: KENYI) történik.

2. §

(1) A KENYI üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését kizárólagos joggal a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(a továbbiakban: KENYI-t üzemeltető szervezet) látja el.
(2) A KENYI-t üzemeltető szervezet e tevékenysége keretében gondoskodik
a)
az infrastrukturális létesítmények adatainak gyűjtéséről, az adatszolgáltatás módjának meghatározásáról,
az adatszolgáltatás ellenőrzéséről és az adatszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozat kiadásáról,
b)
az infrastrukturális létesítmények adatainak feldolgozásáról, kezeléséről, archiválásáról, nyilvánosságra
hozataláról, közérdekű újrahasznosításáról, valamint az adatokat megjelenítő adatelérési felület
üzemeltetéséről, rendelkezésre állásáról,
c)
az infrastrukturális létesítmények adatait tároló, feldolgozó szoftverek és hardverek fenntartásáról,
fejlesztéséről és karbantartásáról,
d)
az infrastrukturális létesítményekről történő információszolgáltatásról,
e)
az infrastrukturális létesítmények eseti felméréséről.

3. §

(1) Az infrastrukturális létesítmény építtetője, illetve a műszaki átadást követően a kezelője, annak hiányában
a tulajdonosa (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) a KENYI-t üzemeltető szervezet által meghatározott
adatimport-formátum szerint, térítésmentesen adatot szolgáltat az infrastrukturális létesítmények
elhelyezkedéséről, műszaki adatairól, jellemzőiről az 1. melléklet szerinti adattartalommal. A tervezett
kerékpárforgalmi létesítmények és kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelületek esetében
az adatszolgáltatás tartalma az 1. melléklet szerinti adattartalomtól eltérhet.
(2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerint adatot szolgáltat
a)
a tervezett kerékpárforgalmi létesítményekről, a kerékpárforgalmi létesítmények tartozékairól és kapcsolódó
műtárgyairól a jogerős építési engedély megszerzését követő 30 napon belül,
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b)

az Európai Uniós források felhasználásával tervezett kerékpárforgalmi létesítményekről, a kerékpárforgalmi
létesítmények tartozékairól és kapcsolódó műtárgyairól a támogatási kérelem benyújtásától számított
30 napon belül,
c)
a kerékpárforgalmi létesítményekre, a kerékpárforgalmi létesítmények tartozékaira és kapcsolódó
műtárgyaira engedéllyel vagy engedély megszerzése nélkül végezhető építés, forgalomba helyezés,
megszüntetés, átépítés, felújítás esetén, a műszaki átadás-átvételtől számított, illetve megszüntetés esetén
a megszüntetésről szóló határozat közlésétől számított 30 napon belül,
d)
a kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelületekről és kapcsolódó műtárgyairól,
a kerékpáros közlekedés szempontjából releváns közúti jelzőtáblákról, pihenőhelyekről, illetve biztosító
berendezésekről a kerékpáros közlekedést lehetővé tevő forgalmi rend kialakításától, a kerékpáros
közlekedést érintő forgalmi rendet érintő változástól, a kerékpáros közlekedés megtiltásától, valamint
megszüntetés esetén a megszüntetésről szóló határozat közlésétől számított 30 napon belül.
(3) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatáshoz szükséges azonosító kódokat a KENYI-t üzemeltető szervezettől
elektronikus úton igényli, amelyek megküldéséről a KENYI-t üzemeltető szervezet az igény beérkezésétől számított
15 napon belül gondoskodik.
(4) Az adatszolgáltató által elektronikus úton megküldött adatok tekintetében a KENYI-t üzemeltető szervezet
az adatok beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozatot.
(5) Hibás adatszolgáltatás esetén a KENYI-t üzemeltető szervezet 15 napon belül elektronikus úton értesíti
az adatszolgáltatót az adatjavítás szükségességéről. Az adatszolgáltató hiánypótlási kötelezettségének
a hiánypótlási felhívás közlésétől számított 15 napon belül tesz eleget.
4. §

(1) A KENYI-t üzemeltető szervezet nyilvános adatelérési felületet (www.kenyi.hu) hoz létre, amelyen a közzétett
információ – beleértve a 3. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges adatimport-formátumot is – bárki
számára térítésmentesen elérhető.
(2) A KENYI-t üzemeltető szervezet a KENYI-ből teljes körű információszolgáltatást térítésmentesen biztosít
a)
a jogszabályban statisztikai adatgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére,
b)
a közfeladatot ellátó szerv számára a közfeladatok ellátásához szükséges mértékben.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok nem használhatóak fel egyéb hozzáadott adatot is tartalmazó
szolgáltatások biztosításához vagy egyéb kereskedelmi ajánlat készítéséhez a KENYI-t üzemeltető szervezet előzetes
kifejezett hozzájárulása nélkül.
(4) Kérelemre a KENYI-t üzemeltető szervezet a KENYI adataiba betekintést biztosít, abból adatokat szolgáltat,
az adatokról másolatot ad a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információ szabadságról szóló törvény szerint.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) Az e rendeletben foglaltakat azon infrastrukturális létesítményekre is alkalmazni kell, amelyeknek műszaki
átadás-átvétele vagy forgalomba helyezése vagy megszüntetése, valamint a 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak
vonatkozásában a jogerős építési engedély kiadása 2015. március 1. és az e rendelet hatálybalépése közötti
időszakban megtörtént.
(3) A rendeletben foglaltakat azon kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelületekre is alkalmazni
kell, amelyeken a kerékpáros közlekedést érintő forgalmi rend kialakítása, változása 2015. március 1. és a rendelet
hatálybalépése közötti időszakban megtörtént.
(4) Az adatszolgáltató a (2) és a (3) bekezdés szerinti adatot szolgáltat a rendelet hatálybalépését követő 90 napon
belül.

6. §		
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszűntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építési engedélynek – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon
túlmenően – tartalmaznia kell:)
„c) az építés feltételeit, a közműszolgáltatók esetleges kikötéseit, az útkezelő nyilatkozatát,”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
KENYI alapadatok
A KENYI legalább a következő alapadatokat tartalmazza:
I. A nyomvonal adatai
A

1.

Szelvény típusa (a létesítmény típusától függő kód)

2.

EuroVelo kerékpáros útvonal száma (ha releváns)

3.

Közterület neve

4.

Útbesorolás (UBES – pl. kerékpárút, kerékpározásra ajánlott egyéb út, nyomvonalterv)

5.

Útkategória (UKAT – pl. kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút, kerékpározásra ajánlott egyéb út)

6.

A nyomvonal státusza (elkészült útszakasz, nyomvonalterv, engedélyes terv stb.)

7.

Gyalogos forgalom bonyolódik-e a szakaszon

8.

Régió

9.

Megye

10.

A település KSH kódja

11.

Nyomvonal fekvése (külterület/belterület)

12.

Szakasz hossza

13.

A forgalom irányultsága a szakaszon

14.

Tanulmányterv készítésének időpontja

15.

Engedélyezési terv készítésének időpontja

16.

Építés időpontja

17.

Átadás időpontja

18.

Kezelő azonosítója

19.

Burkolat típusa

20.

A szakasz minimális burkolatszélessége

21.

A szakasz maximális burkolatszélessége

22.

Kerékpárút, kerékpársáv, közös gyalog- és kerékpárút minimális szélessége

23.

Kerékpárút, kerékpársáv, közös gyalog- és kerékpárút maximális szélessége

24.

Szélesíthetőség mértéke, amennyiben lehetőség van jelentős földmunka nélkül a burkolat szélesítésére

25.

A szakaszon található műtárgy típusa

26.

Motorkerékpár, személy és/vagy tehergépjármű forgalom, illetve kötöttpályás eszközök használják-e
a szakaszt

27.

A kerékpárút/létesítmény biztonságossága

28.

Megjegyzés (pl. létesítmény típusok alábontása)

II. A kezelő adatai
A

1.

Kezelő azonosítója

2.

Kezelő besorolása (önkormányzat, vízügyi igazgatási szerv, erdőgazdálkodó stb.)

3.

Kezelő szervezet neve
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III. Támogatási adatok
A

1.

Pályázatszám

2.

Támogatást nyújtó szervezet neve

3.

Támogató alap megnevezése

4.

Támogatási döntés éve

5.

Támogatás összege

6.

Kedvezményezett neve

7.

Támogatott tevékenység

8.

Beruházás befejezésének éve

9.

Támogatás mértéke

IV. Jelzőtáblák adatai
A

1.

Jelzőtábla távolsága a szakasz kezdetétől

2.

Jelzőtábla kategória

3.

Jelzőtábla felirata

4.

Jelzőtábla érvényességének irányultsága a szakasz rajzi elemének irányához képest

5.

Jelzőtáblához esetlegesen tartozó kiegészítő hossz

V. Nevezetes pontok mezői
(Ha a projekt tartalmaz pl. kerékpártárolót, parkolót, azaz a fejlesztés keretén belül megvalósult kiegészítő
infrastruktúra elemet vagy egyéb az adatszolgáltató által fontosnak tartott elemet.)
A

1.

A nevezetes hely elhelyezkedése a szakasz kezdőpontjához képest

2.

A nevezetes hely neve

3.

A nevezetes hely besorolása/kategóriája

4.

A nevezetes hely típusa/alkategóriája

5.

A nevezetes hely irányítószáma

6.

A nevezetes hely településkódja (KSH kód)

7.

Címe

8.

Telefonszáma

9.

E-mail címe

10.

Internet címe

11.

A hely kerékpárosbarát jelleggel bír

12.

Az információ forrása
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A Kormány 338/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint a Hamisítás
Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. § tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4b) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Hatályát veszti a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 6/A. §-a.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2017. január 1. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 338/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
1. Az R. 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:
(A)

„8.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(B)

felügyelet”

2. Hatályát veszti az R. 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 2. sora.

A Kormány 339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § (1) A Miniszterelnökséghez az 1. § alapján átkerült, a Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal kapcsolatos
feladatokat 2016. december 1-jétől az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A Magyarországi Cigányokért
Közalapítvánnyal kapcsolatos feladatok – ideértve a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszűnésekor
fennálló kötelezettségeiért való helytállást, valamint jogainak érvényesítését is – tekintetében a Miniszterelnökség
jogutódja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
(2) A Miniszterelnökséghez az 1. § alapján átkerült, a 4. mellékletben meghatározott projektek támogatásával
kapcsolatos feladatokat 2016. december 1-jétől az Igazságügyi Hivatal látja el. A 4. mellékletben meghatározott
projektekkel kapcsolatos feladatok tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja az Igazságügyi Hivatal.”
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2. §		
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel
megállapított 4. §-sal összefüggésben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet szerinti átadás-átvételi eljárást a Miniszterelnökség 2016. november 30. napjáig teljesíti.”
3. §		
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

A Miniszterelnökség által kezelt vagy fenntartott, hazai vagy európai uniós forrásból finanszírozott
projektben ellátott feladatok jogutódlása

1.

A

B

C

Projekt azonosítószáma

Projekt megnevezése

Jogutód

2.

EMA/2012/1.1.1.

Hatékony jogi segítségnyújtás
menedékkérőknek

Igazságügyi Hivatal

3.

TÁMOP 5.6.1 C-11/2-2011-0018

Ne légy áldozat!

Igazságügyi Hivatal

4.

TÁMOP 5.6.1 C-11/2-2011-0024

SANSZ

Igazságügyi Hivatal
”

A Kormány 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe
vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető
gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét
az alapnormatíva összegének
a) gyakorlatigényes alapképzési szak esetén 100-zal,
b) duális képzés esetén
ba) szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 75-tel,
bb) a műszaki, informatika, agrár és természettudomány képzési területen 56-tal
történő elosztásával kell kiszámítani.”
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2. §		
A Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál
figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011.
(XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.)
megállapított 5. § (2) bekezdés b) pont ba), bb) és bc) alpontjának és 3. mellékletének rendelkezéseit a 2016.
augusztus 31-ét követően induló, a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható képzések esetében kell
alkalmazni. Az a hozzájárulásra kötelezett, aki 2016. szeptember 1-je és a Mód.r. hatálybalépése közötti időszakban
kezdte meg a gyakorlati képzés folytatását, az e rendeletben meghatározott módon számított alap- és kiegészítő
csökkentő tételeit a Mód.r. hatálybalépését megelőző időszakra az éves bevallásban érvényesítheti.”
3. §		
A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
4. §		
A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont ba), bb) és bc) alpontjában a „2. mellékletben” szövegrész helyébe
a „2. vagy 3. mellékletben” szöveg lép.
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert
szakképesítések súlyszorzói 2016. szeptember 1-jétől
A

B

C

D

Szakképesítés
Sorszám

Szakképesítésenkénti
súlyszorzó
Azonosító száma

Megnevezése

1.

3454301

Abroncsgyártó

1,5028

2.

3458201

Ács

1,8368

3.

5562101

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

1,0350

4.

5534402

Államháztartási mérlegképes könyvelő

1,0247

5.

5434404

Államháztartási ügyintéző

0,7200

6.

3162101

Állatgondozó

1,3662

7.

3562101

Állattartó szakmunkás

1,3662

8.

3462103

Állattartó szakmunkás

1,3776

9.

5462101

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

1,3776

10.

5552503

Alternatív gépjárműhajtási technikus

0,8910

11.

5572301

Ápoló

1,3915

12.

3162102

Aranykalászos gazda

1,3068

13.

5521101

Aranyműves

1,5028

14.

5521202

Artista I. (a szakmairány megnevezésével)

1,2296

15.

5421201

Artista II. (a szakmairány megnevezésével)

1,3320
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16.

3454302

Asztalos

1,5028

17.

2154301

Asztalosipari szerelő

1,2420

18.

3552201

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

1,0800

19.

5472502

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

0,9900

20.

3584101

Autóbuszvezető

3,5574

21.

5452501

Autóelektronikai műszerész

1,1385

22.

3452101

Autógyártó

1,6425

23.

3552301

Automatikai berendezés karbantartó

1,1880

24.

5452301

Automatikai technikus

1,0890

25.

5452502

Autószerelő

1,2524

26.

5552501

Autótechnikus

0,9900

27.

5452503

Avionikus

1,0247

28.

3121201

Bábkészítő

1,2420

29.

3458202

Bádogos

1,3662

30.

3454402

Bányaművelő

1,3068

31.

5454401

Bányaművelő technikus

0,8910

32.

3581301

Belovagló

1,2870

33.

5552305

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

1,2524

34.

3172301

Betegkísérő

0,8384

35.

3258201

Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

1,3310

36.

3152101

Bevontelektródás kézi ívhegesztő

1,6425

37.

3562102

Biogazdálkodó

1,1385

38.

3154101

Bolti hentes

1,4801

39.

5554101

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

1,3688

40.

3154102

Borász

1,5028

41.

3454201

Bőrdíszműves

1,3068

42.

5454201

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

1,1271

43.

3154201

Bőrtárgy készítő

1,2420

44.

5521102

Bronzműves és szoboröntő

1,5028

45.

3458213

Burkoló

1,3068

46.

5448101

CAD-CAM informatikus

0,9801

47.

3154202

Cipőfelsőrész-készítő

1,2420

48.

3454202

Cipőkészítő

1,2420

49.

3552101

CNC gépkezelő

1,6425

50.

5554102

Cukor- és édesipari szaktechnikus

1,3688

51.

3481101

Cukrász

1,5028

52.

2181401

Családellátó

1,5028

53.

3481401

Családi gazdálkodó

1,6425

54.

5572302

Csecsemő- és gyermekápoló

1,3915

55.

3154113

Csokoládétermék-gyártó

1,2420

56.

2154101

Csontozó munkás

1,4157

57.

3158201

Csőhálózatszerelő

1,5028

58.

5421101

Dekoratőr

1,2420

59.

3576201

Demencia gondozó

0,9801
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60.

3581103

Diétás szakács

1,8368

61.

5521103

Díszítő festő

1,3662

62.

5552101

Díszletkivitelező

0,8910

63.

5521104

Díszlettervező

1,1385

64.

3421101

Díszműkovács

1,2420

65.

3462201

Dísznövénykertész

1,3776

66.

5421102

Divat- és stílustervező

1,1385

67.

5552401

Drog- és toxikológiai technikus

1,1385

68.

3454101

Édesipari termékgyártó

1,5057

69.

3272001

Egészségfejlesztési segítő

0,8910

70.

5472001

Egészségügyi asszisztens

0,9900

71.

5534403

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

1,0781

72.

5521203

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)

1,2420

73.

5421202

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

1,2420

74.

3434101

Eladó

1,2420

75.

3452201

Elektromechanikai műszerész

1,3662

76.

3452202

Elektromos gép- és készülékszerelő

1,3662

77.

3152201

Elektronikai gyártósori műszerész

1,5972

78.

3452203

Elektronikai műszerész

1,3662

79.

5452302

Elektronikai technikus

1,2524

80.

5552301

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati
rendszerüzemeltető technikus

1,2524

81.

5552302

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszerüzemeltető technikus

1,2524

82.

3134105

Élelmiszer-, vegyiáru eladó

1,2420

83.

5454101

Élelmiszeripari analitikus technikus

1,3688

84.

5452101

Élelmiszeripari gépésztechnikus

1,2319

85.

3454102

Élelmiszeripari szakmunkás

1,5028

86.

5454102

Élelmiszeripari technikus

1,0781

87.

3452111

Építő-, szállító- és munkagép-szerelő

0,7217

88.

3458203

Épület- és szerkezetlakatos

1,9203

89.

5458201

Épületgépész technikus

0,9801

90.

5462301

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

1,2319

91.

5452102

Erdészeti gépésztechnikus

1,3688

92.

3462301

Erdészeti szakmunkás

1,5057

93.

5462302

Erdésztechnikus

1,1271

94.

2162301

Erdőművelő

0,9900

95.

5472603

Ergoterapeuta

1,0890

96.

5554103

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

1,2319

97.

3454107

Erjedés- és üdítőitalipari termékgyártó

1,3068

98.

5452201

Erősáramú elektrotechnikus

1,2524

99.

5521107

Ezüstműves

1,2420

100.

2154302

Faipari gépkezelő

1,2420

101.

5454301

Faipari technikus

1,0247
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102.

3162202

Faiskolai kertész

1,2420

103.

3162301

Fakitermelő

1,2524

104.

3154115

Falusi vendéglátó

1,3068

105.

3154301

Famegmunkáló

1,2524

106.

5486301

Fegyverműszerész

1,5028

107.

3454203

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

1,5028

108.

3454204

Férfiszabó

1,5028

109.

3172501

Fertőtlenítő-sterilező

0,9900

110.

5421103

Festő

1,3662

111.

3458204

Festő, mázoló, tapétázó

1,3662

112.

3452102

Finommechanikai műszerész

1,5028

113.

5481301

Fitness-wellness instruktor

0,9222

114.

5472503

Fizioterápiás asszisztens

0,8100

115.

5454402

Fluidumkitermelő technikus

0,8910

116.

5581501

Fodrász

1,1178

117.

5481501

Fodrász

1,2296

118.

3481106

Fogadós

0,9720

119.

5472002

Fogászati asszisztens

0,9900

120.

5576201

Foglalkozás-szervező

1,0350

121.

5572401

Fogtechnikus

1,6281

122.

5472401

Fogtechnikus gyakornok

1,3776

123.

3152103

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

1,6425

124.

3454303

Formacikk-gyártó

1,5028

125.

5481001

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

1,1880

126.

5458101

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

0,9900

127.

3152104

Fröccsöntő

1,3776

128.

3558201

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

1,5028

129.

3462101

Gazda

1,8368

130.

5448102

Gazdasági informatikus

0,8910

131.

3152105

Gázhegesztő

1,3068

132.

5454403

Gázipari technikus

0,8197

133.

5452103

Gépgyártástechnológiai technikus

0,8910

134.

3452103

Gépi forgácsoló

2,0076

135.

3452502

Gépjármű mechatronikus

1,6425

136.

3484101

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

1,6425

137.

3452501

Gépjárműépítő, szerelő

1,6425

138.

5552303

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

1,2524

139.

5576202

Gerontológiai gondozó

0,9315

140.

3181103

Gondnok

1,1178

141.

5421104

Grafikus

1,2420

142.

5454302

Gumiipari technikus

1,2524

143.

5421203

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

1,2420

144.

5472302

Gyakorló ápoló

1,3915

145.

5472303

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

1,3688
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146.

5272003

Gyakorló gyógyszertári asszisztens

1,1271

147.

5421501

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)

1,3662

148.

5472504

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

1,1271

149.

5472301

Gyakorló mentőápoló

1,2524

150.

5472505

Gyakorló szövettani asszisztens

1,3776

151.

3452105

Gyártósori gépbeállító

1,5028

152.

3176101

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

0,8384

153.

5476101

Gyermekotthoni asszisztens

0,9315

154.

3562201

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

1,3776

155.

5472604

Gyógymasszőr

1,2420

156.

5414001

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

0,8384

157.

5552405

Gyógyszeripari szaktechnikus

1,2524

158.

3452401

Gyógyszerkészítmény-gyártó

1,3776

159.

3152402

Gyógyszerkészítmény-gyártó

1,3776

160.

5572003

Gyógyszertári asszisztens

1,1385

161.

5472003

Gyógyszertári asszisztens

1,1385

162.

3484103

Hajós szakmunkás

1,3177

163.

5484101

Hajózási technikus

0,8910

164.

3462401

Halász, haltenyésztő

1,3068

165.

5421301

Hangmester

1,0247

166.

5521501

Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

1,2420

167.

5521301

Hangtárvezető

1,1903

168.

3176102

Házi időszakos gyermekgondozó

0,9315

169.

5552306

Háztartási gépszervíz szaktechnikus

1,1271

170.

3452106

Hegesztő

2,0076

171.

5458202

Hídépítő és -fenntartó technikus

0,8910

172.

5486302

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

1,5057

173.

5586301

Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

1,5057

174.

5585001

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

0,8100

175.

2185101

Hulladékgyűjtő és -szállító

0,8910

176.

2185102

Hulladékválogató és -feldolgozó

0,8910

177.

5554104

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

1,3776

178.

3454103

Húsipari termékgyártó

1,5028

179.

3154105

Húskészítmény gyártó

1,3068

180.

3458205

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

1,8368

181.

3558203

Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő

1,5028

182.

3154116

Hűtőipari munkás

1,1385

183.

5481201

Idegenvezető

1,0247

184.

5434701

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző

1,2855

185.

5448103

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

0,9801

186.

5548102

Információrendszer-szervező

1,1385

187.

5448106

Informatikai rendszerüzemeltető

0,8910
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188.

3185305

Intézménytakarító

1,0247

189.

3452104

Ipari gépész

2,0076

190.

3454304

Ipari gumitermék előállító

1,5028

191.

5434603

Irodai titkár

1,3093

192.

5448201

IT mentor

0,9801

193.

3452503

Járműfényező

1,6425

194.

3452107

Járműipari fémalkatrész-gyártó

1,5028

195.

5552307

Járműipari karbantartó technikus

1,0247

196.

3452504

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

1,6425

197.

3452505

Járműkarosszéria készítő, szerelő

1,6425

198.

5521204

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével)

1,0247

199.

5421204

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

1,0247

200.

5484110

Jegyvizsgáló

1,1385

201.

5521105

Jelmeztervező

1,2420

202.

3254302

Kádár, bognár

1,7303

203.

3458206

Kályhás

1,3662

204.

5472506

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

0,8100

205.

3452506

Karosszérialakatos

1,6425

206.

3454205

Kárpitos

1,2420

207.

3154117

Keksz- és ostyagyártó

1,2420

208.

5572510

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens

1,3776

209.

3421102

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

1,6281

210.

5421105

Kerámiaműves

1,5028

211.

3152501

Kerékpárszerelő

1,1385

212.

5434102

Kereskedelmi képviselő

1,0712

213.

5434101

Kereskedő

0,7128

214.

3462202

Kertész

1,3776

215.

5562201

Kertészeti szaktechnikus

1,3177

216.

2162201

Kerti munkás

0,8748

217.

3154205

Kesztyűs

1,3068

218.

2154303

Kézi könyvkötő

1,2420

219.

5421306

Kiadványszerkesztő technikus

0,9900

220.

3534501

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

0,5249

221.

5534501

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

0,5249

222.

5476102

Kisgyermekgondozó, -nevelő

0,9315

223.

3454305

Kishajóépítő, -karbantartó

1,0890

224.

3154118

Kistermelői élelmiszerelőállító

1,1385

225.

3454108

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

1,3177

226.

5521205

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)

1,1178

227.

5421205

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)

1,1178

228.

5572511

Klinikai fogászati higiénikus

0,9900

229.

5572518

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

1,1271
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230.

5472507

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

0,8910

231.

5452509

Kocsivizsgáló

1,1385

232.

5452104

Kohászati technikus

1,0890

233.

3154119

Konzervgyártó

1,2420

234.

2181101

Konyhai kisegítő

1,1178

235.

5521303

Korrektor

0,9900

236.

2121501

Kosárfonó

1,2420

237.

5581502

Kozmetikus

1,2420

238.

5481502

Kozmetikus

1,2420

239.

3458207

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

1,3662

240.

3458214

Kőműves

1,5972

241.

3458208

Kőműves és hidegburkoló

1,6698

242.

3454306

Könyvkötő – nyomtatványfeldolgozó

1,3662

243.

5485001

Környezetvédelmi technikus

0,8100

244.

5585002

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

0,8100

245.

5452303

Közlekedésautomatikai műszerész

1,1385

246.

5434502

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével)

1,3093

247.

3458209

Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő

1,8368

248.

5484102

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

0,7200

249.

5434501

Közszolgálati ügyintéző

0,9641

250.

2154201

Lakástextil-készítő

1,2420

251.

5521106

Lakberendező

1,1385

252.

5472508

Látszerész és optikai áru kereskedő

1,1880

253.

5484103

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

0,7217

254.

5558201

Létesítményi energetikus

0,9900

255.

2162101

Lóápoló és gondozó

1,2524

256.

5484111

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

0,8712

257.

5481202

Lovastúra-vezető

1,3776

258.

3462102

Lovász

1,3776

259.

5458203

Magasépítő technikus

0,8019

260.

5554105

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

1,3776

261.

5452304

Mechatronikai technikus

1,2650

262.

3452301

Mechatronikus-karbantartó

1,2420

263.

5458204

Mélyépítő technikus

0,8019

264.

5576203

Mentálhigiénés asszisztens

1,0350

265.

5572311

Mentőápoló

1,1385

266.

2121502

Mézeskalács-készítő

1,3068

267.

3481102

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

1,5028

268.

3452108

Mezőgazdasági gépész

1,6425

269.

5452105

Mezőgazdasági gépésztechnikus

1,5057

270.

3552102

Mezőgazdasági gépjavító

1,5057

271.

2162102

Mezőgazdasági munkás

1,0800

272.

5462102

Mezőgazdasági technikus

1,1979
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273.

5521304

Mobilalkalmazás fejlesztő

1,0247

274.

3454104

Molnár

1,3776

275.

2162302

Motorfűrész-kezelő

1,1979

276.

3452507

Motorkerékpár-szerelő

1,0350

277.

5421303

Mozgókép- és animációkészítő

1,1880

278.

5521305

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

1,0247

279.

3152108

Műanyaghegesztő

1,3776

280.

3452109

Műanyagfeldolgozó

1,3662

281.

5452106

Műanyagfeldolgozó technikus

1,1271

282.

3554301

Műbútorasztalos

1,3662

283.

5558202

Műemlékfenntartó technikus

0,8019

284.

3558204

Műemléki díszítőszobrász

1,0692

285.

3558205

Műemléki helyreállító

1,0692

286.

5448105

Műszaki informatikus

0,8910

287.

5552403

Műszeres analitikus

1,2524

288.

5421110

Művészeti és médiafotográfus

1,0692

289.

3421501

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

1,5028

290.

5521206

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével)

1,2524

291.

5421206

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

1,2524

292.

5434502

Nonprofit menedzser

0,6930

293.

3454206

Női szabó

1,5028

294.

5562102

Növényvédelmi szaktechnikus

1,0781

295.

5585003

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

0,8100

296.

5421307

Nyomdaipari technikus

1,1385

297.

3472501

Optikai üvegcsiszoló

1,3662

298.

5472602

Ortopédiai műszerész

1,5028

299.

5552304

Orvosi elektronikai technikus

1,1385

300.

5421106

Ötvös

1,5028

301.

5421207

Pantomimes

1,0060

302.

3154311

Papírgyártó

1,1880

303.

32 543 03

Papírgyártó és -feldolgozó

1,0800

304.

5552404

Papíripari technikus

1,0247

305.

5458102

Parképítő és fenntartó technikus

1,1903

306.

2162202

Parkgondozó

1,0800

307.

3552103

Patkolókovács

1,5028

308.

5414002

Pedagógiai és családsegítő munkatárs

0,7545

309.

3454105

Pék

1,5057

310.

5434301

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

0,9000

311.

5434401

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

0,7200

312.

5472004

Perioperatív asszisztens

0,7290

313.

3481103

Pincér

1,1178

314.

5484109

Postai üzleti ügyintéző

0,8748

315.

5576204

Pszichiátriai gondozó

0,9315

316.

5472509

Radiográfiai asszisztens

0,8100
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317.

3134104

Raktáros

1,0800

318.

5476201

Rehabilitációs nevelő, segítő

0,9315

319.

3558206

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

1,0692

320.

3486101

Rendészeti őr

1,0712

321.

5486101

Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)

1,5057

322.

5452510

Repülőgép szerelő

0,8019

323.

5454202

Ruhaipari technikus

1,0247

324.

3158204

Sírkő és műkőkészítő

1,3662

325.

3581101

Sommelier

1,3776

326.

3554101

Speciális állatfeldolgozó

1,5711

327.

5481302

Sportedző (a sportág megjelölésével)

1,0247

328.

5572602

Sportmasszőr

0,8910

329.

5554106

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

1,5057

330.

2154102

Sütőipari és gyorspékségi munkás

1,3662

331.

3481104

Szakács

1,5028

332.

3134602

Számítógépes adatrögzítő

0,9801

333.

3148101

Számítógépes műszaki rajzoló

0,9801

334.

3452302

Számítógép-szerelő, karbantartó

1,1979

335.

3458210

Szárazépítő

1,2420

336.

5576205

Szenvedélybeteg gondozó

0,9315

337.

3452110

Szerszámkészítő

2,0076

338.

5521201

Színész

1,2420

339.

5452107

Színháztechnikus, szcenikus

1,3662

340.

5452108

Színpad- és porondtechnikus

1,0692

341.

5552102

Színpadi fénytervező

1,0247

342.

5552103

Színpadi magasépítő

0,9720

343.

2158201

Szobafestő

1,3662

344.

5421107

Szobrász

1,5028

345.

5476202

Szociális asszisztens

0,9315

346.

3476201

Szociális gondozó és ápoló

1,1385

347.

5476203

Szociális szakgondozó

0,9315

348.

5576206

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

0,9315

349.

5421305

Szoftverfejlesztő

0,8910

350.

5521207

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)

1,1271

351.

5421208

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

1,1271

352.

3454106

Szőlész-borász

1,5028

353.

5572521

Szövettani szakasszisztens

1,3776

354.

5521208

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)

1,2855

355.

5421209

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)

1,2855

356.

3454109

Tartósítóipari szakmunkás

1,4375

357.

5554107

Tartósítóipari szaktechnikus

1,3688

358.

5452305

Távközlési technikus

0,8100

359.

3584102

Tehergépkocsi-vezető

3,1124
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360.

3454110

Tejipari szakmunkás

1,4375

361.

5554108

Tejipari szaktechnikus

1,3776

362.

5585004

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

0,8100

363.

5548101

Térinformatikus

1,3776

364.

5558103

Térképész szaktechnikus

0,9900

365.

5585005

Természetvédelmi szaktechnikus

0,8910

366.

3558207

Tetőfedő

1,2524

367.

3458215

Tetőfedő

1,3068

368.

5454203

Textilipari technikus

0,9315

369.

5421108

Textilműves

1,3662

370.

2154202

Textiltermék-összeállító

1,2420

371.

3285303

Tisztítástechnológiai szakmunkás

0,9720

372.

5481203

Turisztikai szervező, értékesítő

0,9801

373.

3458211

Útépítő

1,3776

374.

5458205

Útépítő és -fenntartó technikus

0,8910

375.

5421109

Üvegműves

1,5028

376.

5434001

Üzleti szolgáltatási munkatárs

1,0474

377.

5586302

Vadászpuska műves

1,5028

378.

5462501

Vadgazdálkodási technikus

1,0781

379.

2154103

Vágóhídi munkás

1,4157

380.

5434402

Vállalkozási és bérügyintéző

0,7200

381.

5534407

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

0,9641

382.

5434403

Vám-, jövedéki- és termékdíjügyintéző

0,7200

383.

5458206

Vasútépítő és -fenntartó technikus

0,8910

384.

5484105

Vasútforgalmi szolgálattevő

1,0247

385.

5484106

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

0,6930

386.

5452511

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő

1,1385

387.

5452512

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője

1,1385

388.

5452513

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

1,1385

389.

5484107

Vasúti személyszállítási ügyintéző

0,8910

390.

5452507

Vasúti villamos jármű szerelője

1,1385

391.

5452508

Vasúti vontatott jármű szerelője

1,1385

392.

5552504

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus

0,8910

393.

5452403

Vegyész technikus

0,8019

394.

3452402

Vegyipari rendszerkezelő

0,9801

395.

5552406

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus

0,8910

396.

5481101

Vendéglátásszervező

1,3776

397.

3481104

Vendéglátó eladó

1,0692

398.

3581102

Vendéglátó-üzletvezető

1,2524

399.

5521108

Vésnök

1,0692

400.

5558104

Vidékfejlesztési szaktechnikus

1,0890

401.

3452204

Villanyszerelő

1,8368

402.

3121501

Virágbolti eladó

1,1178

403.

3521502

Virágdekoratőr

1,1783
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404.

3121502

Virágkötő

1,2296

405.

3421504

Virágkötő és virágkereskedő

1,3177

406.

3485301

Víz- és csatornaműkezelő

1,2524

407.

3458212

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

1,8368

408.

5585301

Vízépítő szaktechnikus

0,8910

409.

5585006

Vízgazdálkodó szaktechnikus

0,8100

410.

5485302

Vízgazdálkodó technikus

0,8910

411.

3558208

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

1,5028

412.

5485303

Vízgépészeti technikus

0,8910

413.

5484108

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

0,7200

414.

3552501

Vízi sportmotor-szerelő

0,8100

415.

5485304

Víziközmű technikus

0,8910

416.

5585302

Vízminőség-védelmi szaktechnikus

0,8910

417.

3485302

Vízügyi szakmunkás

0,9900

418.

5521302

Webfejlesztő

1,0247

419.

3154112

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

1,3068

420.

3562202

Zöldség- és gyümölcstermesztő

1,1385
”

A Kormány 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
17. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f ) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában, valamint
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet
II.2. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Érintettség esetén vesz részt:]
„f ) a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően:
fa) a földvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,
fb) több járási hivatal illetékességi területét érintő esetben a földvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely
szerinti járási hivatal,
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fc) Pest megyében a több járási hivatal illetékességi területét érintő esetben a földvédelmi feladatkörében eljáró
Budakeszi Járási Hivatal,
fd) a fővárosban a több fővárosi kerületi hivatal illetékességi területét érintő esetben a földvédelmi feladatkörében
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala;”

2. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
2. §

(1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fönyr.)
14. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontja alapján a járási hivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha
a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha]
„g) a bejegyzett földhasználat alapjául szolgáló földhasználati szerződés szerinti földhasználó személye a bíróság
jogerős döntésével változott meg.”
(2) A Fönyr. 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (2) bekezdés g) pontjában foglalt esetben a bejegyzett földhasználónak a nyilvántartásból való törlését
a bíróság döntése szerinti földhasználó bejegyzésével egyidejűleg kell elvégezni. A bejelentési adatlaphoz
mellékelni kell azt a jogerős bírósági ítéletet, amely a földhasználó személyében bekövetkezett változást igazolja.”

3. §		
A Fönyr.
a)
2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) előírása”
szövegrész helyébe a „2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) előírása”,
b)
14. § (2) bekezdés f ) pontjában az „átvezetésre.” szövegrész helyébe az „átvezetésre, vagy”
szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti a Fönyr. 14. § (2) bekezdés e) pontjában a „vagy” szövegrész.

3. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából
az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából
az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló
263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 14/A. §-a.

4. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti
szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés
hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Előkr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi
kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) jegyzője részére a Földforgalmi tv.
21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet (a továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani,
a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben
(a továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő
közlése iránt, kivéve, ha az adás-vételi szerződés szerinti vevő az állam, mint első helyen álló elővásárlásra
jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett
formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.”
(2) Az Előkr. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése során a közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó önkormányzat alatt a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó, a föld fekvése szerint illetékes települési
önkormányzatot kell érteni.”
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7. §		
Az Előkr. 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Amennyiben több települési önkormányzat hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre az adás-vételi szerződés,
a kifüggesztésnek azonos napon kell megtörténnie.”
8. §		
Az Előkr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) A jegyző az adás-vételi szerződést a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott 60 napos határidő
utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti
a kifüggesztett szerződésre a levétel napját.
(1a) Ha a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott 60 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen
a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
(1b) Ha a Földforgalmi tv. 21. § (4) bekezdése alapján a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt
átadó elővásárlásra jogosulttól származik, a jegyzőnek az elfogadó jognyilatkozaton rögzítenie kell annak tényét,
hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, és az azon szereplő aláírást saját
kezű aláírásának ismerte el.”
9. §		
Az Előkr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére a 2–4. §-ban foglaltakat a 7. §-ban és
a 9–11. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy az eladó alatt a haszonbérbeadót, a vevő alatt
a haszonbérlőt, az adás-vételi szerződés alatt a haszonbérleti szerződést, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdése alatt
pedig a Földforgalmi tv. 49. § (1) bekezdését kell érteni.
(2) Amennyiben a haszonbérleti szerződéshez térképi kimutatás is tartozik, azt a közzétételi kérelemhez
a haszonbérleti szerződésekkel együtt csatolni kell.”
10. §		
Az Előkr. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) A jegyző a kifüggesztett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját
és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának
megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.
(2) A jegyző a haszonbérleti szerződést a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott 15 napos határidő
utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti
a kifüggesztett szerződésre a levétel napját.
(2a) Amennyiben a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott 15 napos határidő utolsó napja olyan
nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.”
11. §

(1) Az Előkr. 13. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató a következő adatokat tartalmazza: a szerződésben szereplő]
„da) földrészlet (földrészletek) adatai: település, helyrajzi szám, művelési ág, területnagyság, tulajdoni hányad,”
(2) Az Előkr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tájékoztatónak a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (2) bekezdésben foglalt
adatokat – a földügyért felelős miniszter által erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhető
elektronikus űrlapon, jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás
segítségével – az (1) bekezdésben meghatározott napon megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek
(a továbbiakban: működtető szervezet). Az elektronikus tájékoztató mellékleteként a hirdetményi úton közölt
szerződés nem küldhető meg, illetve az a tájékoztatóval együtt nem tehető közzé.”

12. §		
Az Előkr. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § Az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: MódR.) megállapított 2. § (1) és (1a) bekezdését, 3. § (4) és (4a) bekezdését, 5. § (1), (1a) és
(1b) bekezdését, 6. § (1) és (2) bekezdését, 11. § (1), (2) és (2a) bekezdését a MódR. hatálybalépésének napján vagy
azt követően közzétett vagy közölt adásvételi és haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni.”

76602

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 177. szám

13. §		
Az Előkr.
a)
3. § (4) bekezdésének második mondatában az „a kifüggesztés időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3)”
szövegrész helyébe az „a kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 21. § (3)”,
b)
1. melléklet I. pont 3. alpontjában az „adás-vételi szerződések példányszáma.” szövegrész helyébe
az „adás-vételi szerződések példányszáma, pótlapok száma.”,
c)
2. melléklet I. pont 4. alpont a) pontjában a „szerződések példányszámának megjelölése,” szövegrész helyébe
a „szerződések példányszámának, pótlapok oldalszámának megjelölése,”,
d)
2. melléklet I. pont 4. alpont b) pontjának nyitó szövegrészében a „földet érintőn” szövegrész helyébe a „földet
érintően”,
e)
2. melléklet I. pont 4. alpont b) pontja bb) alpontjában a „kitöltött közlemény” szövegrész helyébe a „kitöltött
közzétételi közlemény”,
f)
3. melléklet címében a „kerülő közlemény” szövegrész helyébe a „kerülő közzétételi közlemény”
szöveg lép.
14. §		
Hatályát veszti az Előkr.
a)
8. §-a,
b)
11. § (4) bekezdése.

5. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
módosítása
15. §		
A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 5. §-a a következő
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okiratként nem fogadható el a végzettség megszerzéséhez
szükséges nyelvvizsga bizonyítvány hiányában kiállított igazolás.”
16. §

(1) Az Fr. 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele
iránti kérelméhez csatolnia kell]
„a) az adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző öt
évből legalább három évben értékesítésből nettó árbevétele származott és a szervezet vezető tisztségviselőjének
vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az éves értékesítése – az eladott mező- és
erdőgazdasági áruk beszerzési értékével és a közvetített mező- és erdőgazdasági szolgáltatások értékével
csökkentett – nettó árbevételének több mint a fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származott,”
(2) Az Fr. 6. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:
„(3a) Az állam vagy önkormányzat 100%-os tulajdonában álló – törvény alapján kizárólagos állami feladat vagy
az önkormányzat kötelező feladatának ellátására létrehozott – szervezet esetében a (3) bekezdés b) pontjában
foglalt nyilatkozat helyett a tulajdonosi joggyakorló arra vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni, hogy az adott
szervezet az állam, illetve az önkormányzat 100%-os tulajdonában áll, ezért a Földforgalmi tv. 5. § 19. pont a) pont
ac) alpontja szerinti feltételt nem kell vizsgálni. A (3) bekezdés c) pontja szerinti okirattal vagy a (3) bekezdés
d) pontja szerinti igazolással a szervezet valamely vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének kell
rendelkeznie.
(3b) A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:39. §-a szerinti átalakulással létrejött szervezet esetében
a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak meglétét a jogelőd és jogutód szervezet vonatkozásában is vizsgálni kell.”

17. §		
Az Fr. 3. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése feltételeinek fennállását a járási hivatal
helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti.”
18. §		
Az Fr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban utólag bekövetkező változást – a (3) bekezdésben foglalt
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eset kivételével – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a járási hivatalnak,
a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett
formanyomtatványon. A bejelentés adattartalmát az 5. melléklet határozza meg.”
19. §

(1) Az Fr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A földművesnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a földügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania.
A kérelem adattartalmát a 6. melléklet határozza meg. A földművesnek a nyilvántartásból való törlése iránti
kérelmét nem kell megindokolnia.”
(2) Az Fr. 14. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A járási hivatal hivatalból törli a földművest a nyilvántartásból, ha utóbb megállapításra kerül, hogy]
„b) a földművesnek a tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga, vagy használati joga a nyilvántartásban
szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, vagy a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének
más feltétele a nyilvántartásba vétel időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a földműves az (5) bekezdés
b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent
be.”
(3) Az Fr. 14. § (5) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:
[A (4) bekezdés
b) pontjában meghatározott esetben]
„bc) a ba) és bb) pontban foglalt eset kivételével a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése valamely feltétele
megszűnésének megállapítását”
[követő 30 napon
belül kell törölni a földművest a nyilvántartásból.]

20. §

(1) Az Fr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek
a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint
a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelem adattartalmát
a 6. melléklet határozza meg. A mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezetnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét nem kell megindokolnia.”
(2) Az Fr. 15. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A járási hivatal hivatalból törli a mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezetet a nyilvántartásból,
ha utóbb megállapításra kerül, hogy]
„ab) a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonjoga,
haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga, vagy használati joga az adatlapon szereplő mezőgazdasági üzemközpont
felett megszűnt, vagy a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének más feltétele a nyilvántartásba vétel
időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított
mezőgazdasági termelőszervezet a 14. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül
mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent be.”

21. §		
Az Fr.
a)
az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel
b)
a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel
egészül ki.
22. §		
Az Fr.
a)
12. § (6) bekezdésében a „földműves, mezőgazdasági termelőszövetkezet, illetve” szövegrész helyébe
a „földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve”,
b)
14. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az ingatlan-nyilvántartásba” szövegrész helyébe
az „az ingatlan-nyilvántartásból”
szöveg lép.
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6. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről,
továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
23. §		
A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes
földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum
rendelet) a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § Telekalakítási eljárás során a birtokösszevonási cél a telekcsoport újraosztás esetén valósul meg,
amennyiben az eljárást megelőzően a tulajdonos tulajdonát képező és egymástól távol elhelyezkedő földrészletek
a) egy helyrajzi számon,
b) közvetlenül egymás mellé, vagy
c) út, árok, csatorna közbeékelődésével egymás mellé
kerülnek kialakításra.”
24. §		
A Statútum rendelet 40. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelemére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél
földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel
a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltaknak.
A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak”
25. §		
A Statútum rendelet
a)
36. § (5) bekezdés e) pont ed) alpontjában a „telek-határrendezés” szövegrész helyébe a „telekhatárrendezés”,
b)
4. melléklet B) táblázat A:2 mezőjében a „birtok összevonási” szövegrész helyébe a „birtokösszevonási”,
a „változás előtti területnél.” szövegrész helyébe a „változás előtti területnél, ide nem értve a táblán belüli
megközelítés céljából kialakítandó utakat.”
szöveg lép.

7. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
26. §

(1) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló
374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKTM rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) E rendelet alkalmazásában kérelmezőnek kell tekinteni:
a) az Fkbt. 12/F. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérelmet benyújtó tulajdonostársat,
b) az Fkbt. 9/E. § (5) bekezdése szerinti tulajdonostársat,
c) ha az e rendelet hatálybalépésének időpontjáig, vagy azt követően az a) és b) pont szerinti kérelmező tulajdoni
hányada más személy részére került átruházásra vagy más személyre átszállt, a megosztási eljárásban az ingatlannyilvántartás szerinti tulajdonost (a továbbiakban: jogutód), amennyiben az (5) bekezdés szerinti jogutódként
a kérelmét fenntartja, vagy nem nyilatkozik.”
(2) Az OKTM rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a jogutód az ingatlan-nyilvántartásból nem állapítható meg, akkor az eljárás folytatására a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadóak.”

27. §		
Az OKTM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Egy adott földrészlet vonatkozásában az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás (a továbbiakban:
megosztási eljárás) olyan egyesített eljárás, amely a következő sorrendben magába foglalja]
„b) – szükség esetén – a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárást,”
28. §		
Az OKTM rendelet 4. § (1) bekezdés f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A megosztási eljárásban a járási hivatal feladata:]
„f ) mezőgazdászi helyszínelés, ha szükséges a művelési ág változásának átvezetése a g) pontban meghatározott
határidőig,
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g) a megosztási eljárással összefüggő feladatok ellátásához szükséges, elektronikus úton teljesítendő
adatszolgáltatás a 6. § (4) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 8. napig, mely adatszolgáltatás kiterjed
a megosztással érintett földrészlet tekintetében
ga) a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: földmérő) és jogi szolgáltató részére különösen
a kérelmek, az Fkbt. 9/E. § (4) bekezdése szerinti határozatok, az ingatlan-nyilvántartási adatok, a földmérési
munkarészek és a mezőgazdászi helyszínelésről készült jegyzőkönyv másolatának, valamint
gb) a jogi szolgáltató részére a ga) alpontban foglaltakon túl a földhasználati nyilvántartásból a földhasználati lap
részleges szemle-másolatának, valamint a használati megosztásról szóló megállapodás másolatának szolgáltatására,”
29. §		
Az OKTM rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a mezőgazdászi helyszínelés során az adott földrészlet művelési ága tekintetében eltérés tapasztalható
és az érintett terület valószínűsíthetően az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény
(a továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozik, akkor a járási hivatal belföldi jogsegély keretében megkeresi az erdészeti
hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, hogy az érintett terület az Evt. szerinti mely
területnek felel meg.
(2) Ha az adott földrészleten belül az összefüggő erdő terület a 400 m2 területnagyságot eléri, akkor azt önálló
földrészletté kell alakítani. E földrészletek az önálló földrészletté alakítást megelőzővel egyező arányban továbbra is
a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában maradnak, kivéve, ha a tulajdonosok ettől eltérő tulajdoni arányok
kialakítására teljes körű egyezséget kötnek.”
30. §

(1) Az OKTM rendelet 15. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az egyezségi meghívóban ismertetni kell:]
„j) a (7) bekezdésben foglaltakat.”
(2) Az OKTM rendelet 15. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (10a) bekezdéssel
egészül ki:
„(10) Egy kérelmező esetén a jogi szolgáltatónak ki kell kérnie a kérelmező tulajdonos nyilatkozatát arról is, hogy
szándékozik-e teljes körű egyezséget kötni. A teljes körű egyezség kialakításának szándéka a teljes körű egyezség
kialakítására vonatkozó határidő alatt bármikor visszavonható. A nyilatkozat tartalmáról, vagy az esetleges
visszavonásról a jogi szolgáltató elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt és a földmérőt.
(10a) Egy kérelmező esetén teljes körű egyezség hiányában az eljárás a 22–23. §-ban foglaltak szerint folytatódik.”
(3) Az OKTM rendelet 15. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A késedelmesen benyújtott (1) bekezdés, illetve a 16. § (1) bekezdése szerinti egyezséget tartalmazó okirat
esetében, valamint a (12) bekezdésben meghatározott befogadó nyilatkozat hiányában a megosztási eljárás
az Fkbt. 12/H. § szerinti sorsolással és a 2. § (1) bekezdés f )–g) pontjában meghatározott eljárásokkal folytatódik és
fejeződik be.”

31. §

(1) Az OKTM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Teljes körű egyezség jön létre, ha a kérelmezők egyezséget kötnek a kérelmet elő nem terjesztő
tulajdonostársakkal is, valamint ha az összes tulajdonostárs benyújtotta kérelmét és egyezséget kötnek. A teljes
körű egyezségre – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az egyezségre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”
(2) Az OKTM rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Teljes körű egyezség esetén a járási hivatal nem hoz a 11. § (1) bekezdés szerinti határozatot.”

32. §		
Az OKTM rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Ha a sorsolás során az Fkbt. 9/C. § (6) bekezdésében meghatározott területi minimumot (a továbbiakban:
területi minimum) nem éri el a kérelmező tulajdoni hányadának megfelelő terület nagysága és az (1) bekezdés
a) pontja szerinti megállapodást sem köt, akkor a kérelmező tulajdoni hányadát a többi területi minimumot
el nem érő kérelmezővel együtt új önálló – területi minimumot meghaladó – osztatlan közös tulajdonban álló
földrészletként, az utolsó kiosztásra került földrészletet követően kell kialakítani.
(6) Ha az (5) bekezdés szerint kialakítandó új önálló földrészlet nem haladja meg a területi minimumot, akkor ezen
tulajdoni hányadokat a visszamaradó földrészlethez kell rendelni.”

76606

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 177. szám

33. §		
Az OKTM rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A földmérő a bemutatást követő 15 napon belül az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges bemutatási
jegyzőkönyvet és a földmérési dokumentációt átadja a jogi szolgáltatónak, amelyet a jogi szolgáltató a kérelemmel
és okirattal együtt benyújt a járási hivatalhoz. Amennyiben a kiosztási sorrend sorsolással került megállapításra, úgy
a földmérő a bemutatási jegyzőkönyvet és a földmérési dokumentációt a járási hivatalnak nyújtja be.”
34. §		
Az OKTM rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A változásvezetési eljárás – a tulajdoni lap széljegyzésével – a 22. § (5) bekezdése szerinti záradékolást követő
munkanapon, a záradékolt változási vázrajz, valamint a
a) 15. § (1) bekezdés és 16. § (1) bekezdés szerinti esetben az okiratok és az ingatlan-nyilvántartási kérelem,
b) 15. § (18) bekezdés szerinti esetben az ott meghatározott okirat és ingatlan-nyilvántartási kérelem,
c) 17. § (1) bekezdés szerinti esetben sorsolási jegyzőkönyv – illetve annak mellékletei –
alapján indul meg.”
35. §		
Az OKTM rendelet a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § A 4. § (1) bekezdésének g) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a járási hivatal az Fkbt.
9/C. § (1) bekezdése szerinti sorsolási jegyzőkönyv másolatát is biztosítja a földmérő és a jogi szolgáltató részére.”
36. §		
Az OKTM rendelet
a)
1. § (5) bekezdésében a „már” szövegrész helyébe az „a 6. § (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételének
időpontjában”,
b)
2. § (1) bekezdés a) pontjában a „mezőgazdászi helyszínelést” szövegrész helyébe a „földrészlet természetbeni
állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal való összehasonlítása céljából végzett helyszíni
szemle lefolytatását (a továbbiakban: mezőgazdászi helyszínelés)”,
c)
4. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „előírásainak” szövegrész helyébe az „előírásainak az út
kialakítására vonatkozó”,
d)
11. § (5) bekezdésében a „hatályos.” szövegrész helyébe a „hatályos, kivéve teljes körű egyezség esetét, amikor
a 15. § (12) bekezdés szerinti befogadó nyilatkozat kiállításával egyidejűleg hatályát veszíti, az erre való
utalást a határozatnak tartalmaznia kell.”,
e)
11. § (7) bekezdés b) pontjában a „15. § (2)” szövegrész helyébe a „15. § (12)”,
f)
15. § (5) bekezdés h) pontjában az „eljárásokat (megosztás, kitűzés, bemutatás, ingatlan-nyilvántartási
átvezetés), és” szövegrész helyébe az „eljárásokat (megosztás, kitűzés, bemutatás, ingatlan-nyilvántartási
átvezetés),”,
g)
15. § (5) bekezdés i) pontjában a „foglaltakat.” szövegrész helyébe a „foglaltakat, és”,
h)
15. § (12) bekezdésében az „egyezségről, egy kérelmező esetén a (18) bekezdés szerinti okiratról befogadó
nyilatkozatot állít ki,” szövegrész helyébe az „egyezségről befogadó nyilatkozatot állít ki,”,
i)
15. § (15) bekezdésében az „alapján, a (16) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kerül lefolytatásra.”
szövegrész helyébe az „alapján kerül lefolytatásra.”,
j)
21. § (4a) bekezdés nyitó szövegrészében a „használatát” szövegrész helyébe a „használatát – a sorsoláson
megjelent kérelmezők kérelmére –”,
k)
1. melléklet címében a „kapcsolatos járási hivatal által elvégzett feladatok költségvonzata” szövegrész helyébe
a „kapcsolatos, az Fkbt. 12/F. § (3) bekezdése alapján a járási hivatalt megillető költségtérítés”,
l)
1. melléklet A) és B) táblázatának 3. sorában a „Keretméréshez szükséges adatszolgáltatás a földmérők
részére” szövegrész helyébe az „Adatszolgáltatás földmérők és jogi szolgáltatók részére”
szöveg lép.
37. §		
Hatályát veszti az OKTM rendelet 15. § (16) bekezdése.

8. Záró rendelkezés
38. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

Az adatváltozás nyilvántartásba történő átvezetésére irányuló bejelentés tartalma
I.		 Az adatváltozás átvezetésére irányuló bejelentés benyújtására szolgáló nyomtatványon a bejelentő (földműves,
vagy mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet képviseletében eljáró
személy) által megadandó tartalmi elemek:
1. A bejelentő adatai változás előtt/változás után:
1.1. A földműves
a)
természetes személyazonosító adatai,
b)
személyi azonosítója,
c)
állampolgársága,
d)
lakóhelye.
1.2. A mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet
a)
megnevezése,
b)
statisztikai azonosítója (törzsszám),
c)
cég esetében a cégjegyzékszáma,
d)
székhelye (telephelye).
1.3. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének
a)
természetes személyazonosító adatai,
b)
személyi azonosítója,
c)
állampolgársága,
d)
lakóhelye.
1.4. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlan, vagy
tanya (a továbbiakban együtt: ingatlan) adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló
jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog), valamint a jogosultság
megszerzésének kezdő időpontjának (év, hó, nap) megjelölése.
2. Nyilatkozat arról, hogy
a)
a bejelentésben a bejelentő által feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
b)
a cégnek minősülő szervezet esetében az aláírási címpéldányt, illetve az aláírási mintát a cégnyilvántartás
tartalmazza-e.
II.		 A bejelentés benyújtására szolgáló nyomtatványon a járási hivatal által feltüntetendő tartalmi elemek:
1. A járási hivatal bélyegzője.
2. A bejelentés érkezési ideje.
3. Iktatószám.
4. Mellékelt okiratok száma.
5. Annak megállapítása, hogy a változás nyilvántartásba vétele megtörtént.
6. Az ügyintéző aláírása.”

2. melléklet a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem tartalma
I.		A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmező (földműves/
a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése esetén a kérelmező, vagy mezőgazdasági termelőszervezet/
újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet képviseletében eljáró személy) által megadandó tartalmi
elemek:
1. A földműves [a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése esetén a kérelmező]
a)
természetes személyazonosító adatai,
b)
személyi azonosítója,
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2.

3.

II.		
1.
2.
3.
4.
5.
6.

c)
állampolgársága,
d)
lakóhelye.
A mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet
a)
megnevezése,
b)
statisztikai azonosítója (törzsszám),
c)
cég esetében a cégjegyzékszáma,
d)
a székhelye (telephelye).
A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének
a)
természetes személyazonosító adatai,
b)
személyi azonosítója,
c)
állampolgársága,
d)
lakóhelye.
A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a járási hivatal által feltüntetendő tartalmi elemek:
A járási hivatal bélyegzője.
A törlés iránti kérelem érkezési ideje.
Iktatószám.
Mellékelt okiratok száma.
Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásból való törlés megtörtént.
Az ügyintéző aláírása.”

A Kormány 342/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 3–6., 9–11., 18., 20., 22–23. és
25. pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11a. elszámolási időszak: szerződésben megállapított, az elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti
időszak;”
(2) Az R. 1. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14a. házikert: az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű kerthasználatú
területrésze, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység valósul meg;”
(3) Az R. 1. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„35. szennyvíztisztító telep: a víziközmű szennyvíztisztítási feladatait szolgáló önálló része, amely szennyvíz
mechanikai, biológiai, esetleg harmadik tisztítási fokozattal történő tisztítását biztosítja, a kapcsolódó iszapkezelési
technológiával, ide nem értve a biogáz hasznosító üzemet;”
(4) Az R. 1. § 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„44. víziközmű-szolgáltató: hatályos víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társaság;”

2. §		
Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellátásért felelős a Hivatal jóváhagyását követő 15 napon belül a víziközmű-üzemeltetési jogviszony
létrehozása céljából hirdetményt tesz közzé saját honlapján, valamint legalább két országos és az ellátási területet
érintő helyi napilapban.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 177. szám

3. §
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(1) Az R. 3. § (5) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell:)
„9. a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek másolatát,”
(2) Az R. 3. § (5) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell:)
„11. a víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal érintett ingatlanok darabszámát,”

4. §		
Az R. 4. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A pályázati eljárásban nem vehet részt az a víziközmű-szolgáltató:)
„c) amelynek vagy amely jogelődjének a víziközmű-szolgáltatói vagy működési engedélyét a hirdetmény
közzétételét megelőző 10 éven belül jogszabálysértés miatt visszavonták,
d) amelynek a hirdetmény közzétételének napján vagy a benyújtási határidő napján a Vksztv. szerinti felügyeleti
díjhátraléka van,”
5. §		
Az R. 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„8. Az üzemeltetési szerződés és annak módosítása
16. § (1) Az üzemeltetési szerződés minimális tartalmi követelményeit az 1. melléklet, a működési engedély
kiadására irányuló kérelem mellékleteit a 2. melléklet 4. pontja tartalmazza.
(2) A víziközmű-üzemeltetési jogviszonyra irányuló szerződést a működési engedély kiadására vagy módosítására
vonatkozó kérelemmel együtt nyomtatott formában és tartós adathordozón kell megküldeni a Hivatalnak.
(3) A Hivatal a Vksztv. 16. § (6) és (8) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelőség vizsgálatánál kizárólag
a munkavállalói résztulajdonosi program (a továbbiakban: MRP) részvényre és a dolgozói részvényre vonatkozó
igazolásokat fogadja el.”
6. §

(1) Az R. 17. § (1)–(3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Közérdekű üzemeltetői tevékenységet kizárólag az a víziközmű-szolgáltató végezhet, amelynek a víziközműszolgáltatói engedélyét a Hivatal nem a Vksztv. szerinti kivételes szabályokra tekintettel bocsátotta ki.
(2) A víziközmű-szolgáltatói engedély iránti kérelemben – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – a kérelmező nyilatkozik
arra vonatkozóan, hogy az engedély megszerzése esetén vállalja-e, hogy a közérdekű üzemeltetőként kijelölhető
engedélyesek lajstromába felvételre kerüljön.
(3) A lajstromba nem vehető fel, vagy onnan törölni kell azt a víziközmű-szolgáltatót, amelynek működési
engedélyeibe foglalt felhasználói egyenérték nem éri el a 150 000-et.
(3a) A víziközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatói vagy működési engedély módosítására irányuló kérelmében
visszavonhatja a (2) bekezdés alapján megtett nyilatkozatát. Ha korábban a víziközmű-szolgáltató a közérdekű
üzemeltetőként kijelölhető engedélyesek lajstromába történő felvételét nem kérte, a (2) bekezdés szerinti
nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltatói vagy működési engedély módosítására irányuló kérelmében is megteheti.”
(2) Az R. 17. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Ha a víziközmű-szolgáltatás a (13) bekezdés szerinti víziközmű-szolgáltatókkal nem biztosítható,
a Hivatal a (12) bekezdésben foglalt szempontok alapján bármely víziközmű-szolgáltatót kijelölheti közérdekű
üzemeltetőnek, amelynek a víziközmű-szolgáltatói engedélyét nem a Vksztv. szerint kivételes szabályokra tekintettel
bocsátotta ki.”
(3) Az R. 17. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A Vksztv. 83. § (3a) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetében a Hivatal a (15) bekezdésben
foglaltak szerint jár el.”

7. §		
Az R. 18. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közérdekű üzemeltetőt kijelölő határozat tartalmazza:)
„8. az érintett felek jogait és kötelezettségeit a közérdekű üzemeltető birtokba lépésére vonatkozóan,”
8. §		
Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a közérdekű üzemeltetési jogviszonyt a 18. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti szerződés alapján
módosított működési engedély jogerőre emelkedésével és az új üzemeltető birtokba lépésével egyidejűleg
határozattal megszünteti.”
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9. §		
Az R. IV. fejezet 9–10. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek, és az R. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„9. A víziközmű-szolgáltatói engedély
20. § (1) A víziközmű-szolgáltatói engedély tartalmazza
a) az engedélyes víziközmű-szolgáltató nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
b) az engedélyes víziközmű-szolgáltató által végezhető víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenység megnevezését,
c) a víziközmű-szolgáltatói jogosultság időbeli hatályát.
(2) A víziközmű-szolgáltatói engedély mellékletei a víziközmű-szolgáltatónak a Hivatal által jóváhagyott
a) üzletszabályzata,
b) beszerzési szabályzata.
21. § Ha a víziközmű-szolgáltatói engedélyt a Hivatal módosítja, a módosításról szóló döntés a víziközmű-szolgáltató
külön kérelmére egységes szerkezetben – a változatlan tartalom megjelölésével – tartalmazza a 20. § szerinti
elemeket is.
22. § (1) A Hivatal a víziközmű-szolgáltatói engedélyt határozott időre is kiadhatja.
(2) A Hivatal a víziközmű-szolgáltatói engedélyt legalább a Vksztv. 5/A. § (3) bekezdése szerinti átfogó ellenőrzés
során felülvizsgálja.

10. A működési engedély
23. § (1) A működési engedély tartalmazza
a) az engedélyes víziközmű-szolgáltató nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, a víziközmű-szolgáltató víziközműszolgáltatói engedélyének számát,
b) az ellátási területtel érintett település vagy települések nevét, a víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezésével
együtt,
c) az üzemeltetett víziközmű-rendszer vagy víziközmű-rendszerek megnevezését, azonosító kódját, azokra nézve
a Hivatal által megállapított felhasználói egyenértéket, és
d) a működési jogosultság időbeli hatályát.
(2) A víziközmű-szolgáltató Hivatal által jóváhagyott üzemeltetési szerződése a működési engedély mellékletét
képezi.

10/A. Az engedélyezési eljárás
24. § (1) A víziközmű-szolgáltatói, illetve a működési engedély kiadása, valamint módosítása iránti eljárás kérelemre
indul. A víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása iránti eljárás magában foglalja a kérelmező üzletszabályzata,
valamint beszerzési szabályzata jóváhagyását.
(2) A Hivatal előtti eljárásban a víziközmű-szolgáltatói és működési engedély iránti kérelem módosításának nincs
helye.
25. § A víziközmű-szolgáltatói és a működési engedély módosítására irányuló eljárásban a Hivatal az engedély
kérelemmel nem érintett részeit felülvizsgálhatja és módosíthatja.
26. § (1) A víziközmű-szolgáltatói engedély kiadására vagy módosítására irányuló kérelmet a 2. melléklet 1. pontja
szerinti adattartalmú formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 2. melléklet 2. pontjában
felsorolt dokumentumokat.
(2) A működési engedély kiadására vagy módosítására irányuló kérelmet a 2. melléklet 3. pontja szerinti
adattartalmú formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jóváhagyandó üzemeltetési
szerződést, valamint a 2. melléklet 4. pontjában felsorolt dokumentumokat.
27. § (1) A működési engedély módosítására irányuló eljárásra az engedélyezés szabályai az irányadók.
(2) A kérelmező a víziközmű-szolgáltatói és működési engedély iránti kérelemhez mellékeli a 3. melléklet szerinti
nyilatkozatot.
(3) A kérelmet és mellékleteit papír alapon, cégszerűen aláírva és tartós adathordozón is meg kell küldeni
a Hivatalnak.
28. § A Hivatal a víziközmű-szolgáltatói, illetve működési engedélyt hivatalból módosíthatja, ha
a) a birtokába került információ alapján vagy
b) a Vksztv. 5/A. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzési tevékenysége során
megállapítja, hogy a víziközmű-szolgáltatói, illetve működési engedélyben foglalt adatok megváltoztak.
29. § A Hivatal a működési engedéllyel együtt az üzemeltetési szerződés másolatának jóváhagyott példányát
megküldi a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős vagy azok képviselője részére.”
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10. §		
Az R. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) A víziközmű-szolgáltatói engedéllyel kapcsolatos eljárásban a Hivatal a 4. melléklet szerinti
módszertan alapján megvizsgálja a kérelmező tőkeerejét, eladósodottságát, pénzügyi kockázatokat jelentő
kötelezettségvállalásait, likviditását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módszertan tartalmazza a Hivatal által vizsgált mutatókat, azokra nézve azt
az értékhatárt, amelyen túl víziközmű-szolgáltatói engedély nem kerülhet kiadásra.
(3) A 31. §-ban meghatározott engedélyezési feltételeket a működési engedélyezési eljárásban is vizsgálhatja
a Hivatal.”
11. §		
Az R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A víziközmű-szolgáltatói engedéllyel kapcsolatos eljárás során a víziközmű-szolgáltatás hatékony
üzemszervezési feltételeinek megteremtése érdekében a Hivatal megvizsgálja az üzemeltetés hatékonyságát és
mérlegeli annak hatásait.
(2) A Hivatal nem ad a kérelmezőnek működési engedélyt az ellátási területként megjelölt települést vagy
településeket közvetlenül ellátó víziközmű-rendszerek üzemeltetésére, ha
a) az eljárás tárgyát képező ellátási terület és a már engedélyezett ellátási terület, földrajzilag nem összefüggő és
ez az üzemeltetés hatékonyságát nehezíti, és
b) ott az üzemeltetni kívánt víziközmű-rendszerekre nézve a Hivatal által elismert felhasználói egyenérték nem éri el
a 100 000-et.
(3) A Hivatal nem mérlegelheti az egymással földrajzilag össze nem függő ellátási területek közötti távolságnak
az üzemeltetés hatékonyságára gyakorolt hatását, ha a különálló ellátási területek egymáshoz legközelebb eső
települései a belterület határától számítottan 40 km-t meghaladó távolságra fekszenek közúton.”
12. §		
Az R. 12. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A víziközmű-szolgáltatói engedély módosításának és visszavonásának feltételei”
13. §		
Az R. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. § A víziközmű-szolgáltatói engedély módosítására irányuló eljárásra a víziközmű-szolgáltatói engedélyezés
szabályait kell alkalmazni.”
14. §		
Az R. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § (1) Ha a víziközmű-szolgáltató valamely 49. § szerinti tevékenységet részben vagy egészben ki kíván szervezni,
a tevékenység kiszervezését megelőzően a kiszervezés engedélyezése érdekében kérelemmel fordul a Hivatalhoz.
(2) A kérelem tartalmazza:
1. a kiszervezni kívánt tevékenység megjelölését, illetve a kiszervezni kívánt tevékenységrész pontos leírását,
2. a kiszervezéssel érintett tevékenységnek a kérelem benyújtása napján alkalmazott megoldása részletes
ismertetését,
3. a kiszervezni kívánt tevékenységre vonatkozóan az ismert kínálati piac bemutatását, különös tekintettel a verseny
élénkségére, az ismert árviszonyokra,
4. annak bemutatását, hogy a kérelmező milyen szerződési konstrukció keretében, mely lényeges, a teljesítés
megfelelőségét biztosító mellékkötelmi eszközök útján kívánja a teljesítés minőségét, folyamatosságát
megerősíteni,
5. a kiszervezés műszaki, közgazdasági indokoltságát a feladat saját szervezeten belül történő megoldásával
szemben,
6. annak leírását, hogy a kiszervezés hogyan fog hatni a víziközmű-szolgáltatás minőségére, az ellátás biztonságára,
7. a kiszervezni kívánt tevékenység saját erőből történő ellátásához szükséges többlet saját kapacitásoknak és
a kiszervezésre alapozott megoldásoknak a víziközmű-szolgáltató gazdálkodására gyakorolt hatásaira vonatkozó
részletes, költségnemekre bontott összehasonlító elemzését, valamint megtérülési számításokat,
8. annak leírását, hogy a kiszervezés jár-e személyi, tárgyi, szervezeti kapacitások leépítésével,
9. annak leírását, hogy a saját szervezeten belüli feladatellátás milyen beruházások mellett, mennyi idő alatt lenne
megoldható,
10. annak bemutatását, hogy a kérelemben foglalt kiszervezni kívánt tevékenység, és a már kiszervezett
tevékenységek szerződései megfeleltethetők a Vksztv. 45. § (2) bekezdésében foglalt követelménynek,
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11. annak megjelölését, hogy az engedély hatálybalépését követően mely időponttól és meddig kívánja
a kérelmező kiszervezés keretében ellátni a tevékenységet.
(3) A kérelemhez mellékelni kell
a) a víziközmű-szolgáltató által elvégzett előzetes piacfelmérés eredményét és
b) a tevékenység saját ellátásához szükséges többlet saját kapacitások költségének igazolására szolgáló
dokumentumokat,
c) amennyiben a kiszervezni kívánt tevékenységet korábban is kiszervezés útján valósította meg a víziközműszolgáltató, úgy a korábbi tevékenységhez kapcsolódó költségelemzést.”
15. §

(1) Az R. 44. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a (2) bekezdés a következő c) ponttal
egészül ki:
(A Hivatal az egyéb jogszabályi követelményeknek való egyidejű megfelelés mellett, akkor engedélyezi a kiszervezést, ha:)
„b) a kérelmező nem rendelkezik azokkal a kapacitásokkal, képességekkel, melyek az adott tevékenység elvárt
tartalmú és színvonalú elvégzéséhez szükségesek, és ezek kiépítése, rövid vagy középtávon meg nem térülő
beruházási költséggel járna, és
c) a kérelmező valamennyi engedélyezett kiszervezett tevékenységének szerződéses összege nem haladja meg
a Vksztv. 45. § (2) bekezdésében meghatározott értéket.”
(2) Az R. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal az engedélyező határozatban
a) az (1) bekezdés szerinti összehasonlító elemzés alapján és a Vksztv. 45. § (2) bekezdése szerinti feltételre
tekintettel meghatározza azt a – kérelem tárgyát képező tevékenységre vonatkozó – szolgáltatási díjat, amelynél
magasabb ellenérték a kiszervezési szerződésben nem köthető ki érvényesen,
b) a kérelemhez képest szűkebb tevékenységrészre – a költséghatékonyság figyelembevételével – korlátozhatja
az engedélyt,
c) kötelezheti a kérelmezőt, hogy az engedélyben foglalt határidő lejártáig a kiszervezett feladat egészének, vagy
egy részének az ellátására hozza létre a megfelelő kapacitást, vagy
d) a kiszervezéssel kapcsolatban további kötelezettséget is előírhat.”

16. §		
Az R. 45–50. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„45. § (1) A Hivatal kiszervezési engedélyt a kérelemben foglalt, de legfeljebb 36 hónapos szerződéses időtartamra
adhat.
(2) A kiszervezési engedély módosítására irányuló eljárásra a kiszervezési engedélyezés szabályai az irányadóak.
(3) A kiszervezési engedélyben megállapított a kiszervezhető tevékenységre fordítható maximális összeg
mértékének emelését a víziközmű-szolgáltató kizárólag részletes pénzügyi számításokkal alátámasztottan kérheti.
(4) A kiszervezési engedély időbeni hatályának meghosszabbítására irányuló kérelem új kiszervezési engedély iránti
kérelemnek minősül.
(5) A kiszervezésre irányuló szerződésnek a Hivatal engedélyében foglaltakkal ellentétes rendelkezése semmis.
(6) A kiszervezési engedély alapján lefolytatott pályázati eljárás kiírási dokumentációjában rögzíteni kell, hogy
a kiírás a Hivatal kiszervezési engedélye alapján történik, és ismertetni kell azokat az engedélyben foglalt
feltételeket, amelyek hiányában a szerződés nem jöhet létre.
(7) A víziközmű-szolgáltató a kiszervezési engedély alapján megkötött szerződésben a kiszervezési engedély
számának feltüntetése mellett nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés tartalma megfelel a Hivatal által kiadott
engedélyben foglaltaknak.
(8) A kiszervezésre irányuló szerződés az engedélynek való megfelelősége esetén sem köthető meg, ha a Vksztv.
45. § (2) bekezdése szerinti feltétel a szerződés megkötése esetén már nem teljesülne.
(9) Ha a kiszervezési engedéllyel összhangban a víziközmű-szolgáltató több kiszervezésre irányuló szerződést köt,
az (1) bekezdésben meghatározott időtartamot az első szerződés hatálybalépésétől kell számítani.
(10) Ha a kiszervezésre irányuló szerződést a víziközmű-szolgáltató a kiszervezési engedély jogerőre emelkedésétől
számított 1 éven belül nem köti meg, a Hivatal által kiadott engedély hatályát veszti.
46. § (1) Ha a víziközmű-szolgáltató az ellátási területének kiterjesztése során az érintett felhasználók többsége
tekintetében a víziközmű-üzemeltetés 49. § (1) bekezdés 1–2. pontja szerinti tevékenységei közül az egyiket, vagy
a 49. § (1) bekezdés 3–8. pontja szerinti tevékenységek közül kettőnél többet kiszervezés útján kívánja megoldani,
a Hivatal az adott víziközmű-szolgáltatási ágazatra vonatkozó működési engedély kiadását megtagadja.
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(2) Ha a víziközmű-szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket kiszervezési engedély
nélkül vagy attól eltérően szervezi ki, a Hivatal a víziközmű-szolgáltató működési engedélyét – az egyéb
jogkövetkezmények alkalmazása mellett – az adott ellátási terület vonatkozásában visszavonhatja.
(3) Az (1) bekezdés tekintetében a felhasználók számosságát a Vksztv. 1. melléklete szerinti képlet alapján
kiszámított felhasználói egyenérték szerint kell figyelembe venni.
47. § (1) Ha a víziközmű-szolgáltató a kiszervezési engedély alapján megköti a kiszervezésre irányuló szerződést
vagy annak módosítását, az elfogadó jognyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 6:69. § (1) bekezdése szerinti hatályossá válását követő 30 napon belül köteles annak egy
példányát a Hivatal részére tájékoztatásul megküldeni.
(2) A kiszervezés megvalósulása esetén a Hivatal a víziközmű-szolgáltatási díjra vonatkozó javaslatában
az engedélyben elismert, a kiszervezhető tevékenységre fordítható maximális összeget veszi figyelembe,
amennyiben az eltér az előző évi költségektől.
48. § (1) A víziközmű-szolgáltató az 50. §-ban foglalt tevékenységek kiszervezése esetén a megkötött szerződés vagy
annak módosítása egy példányát a szerződés létrejöttét követő 15 napon belül a Hivatal részére megküldi.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem írásban jött létre, a víziközmű-szolgáltató az elvégzett
tevékenységről, a kiszervezés összegéről, valamint a kiszervezett tevékenységet ellátóról az (1) bekezdésben foglalt
határidőben, írásban tájékoztatja a Hivatalt.
49. § A Hivatal előzetes engedélye szükséges az ellátási területre vonatkozó, víziközmű-üzemeltetés alábbi
tevékenységeinek részben vagy egészben történő kiszervezéséhez:
1. víziközmű napi üzemben tartása,
2. közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű közegészségügyi kockázattal járó, vezetékhálózati hibaelhárítása,
3. víziközmű hibaelhárítási ügyelet biztosítása,
4. ügyfélszolgálati tevékenység,
5. bekötési vízmérő leolvasása,
6. díjbeszedés,
7. felhasználási hely ellenőrzése,
8. bekötési vízmérő cseréje,
9. felhasználási helyen szüneteltetés érdekében végzett beavatkozás,
10. bekötési vízmérő javítása, felújítása,
11. ivóvízhálózat veszteségmérése és -elemzése,
12. szennyvízcsatorna-hálózat kamerás vizsgálata,
13. szennyvízcsatorna-hálózatokat terhelő idegen vizek feltárása,
14. ivóvízhálózat mosatása,
15. szennyvízhálózat mosatása,
16. víziközmű-üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése a radioaktivitás-vizsgálatok
kivételével,
17. létfontosságú rendszerelem védelme,
18. víziközmű-üzemeltetés teljes körű informatikai üzemirányítása.
50. § (1) A Hivatalt a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül, a szerződés másolatának megküldésével
tájékoztatni kell az ellátási területre vonatkozó víziközmű-üzemeltetés alábbi tevékenységeinek részben vagy
egészben történő kiszervezéséről:
1. számlakészítés, számlafeldolgozás,
2. számla és levélküldemények előkészítő feldolgozása, nem postai kézbesítése,
3. könyvelés, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés,
4. víziközmű-üzemeltetés körében felmerülő és azzal kapcsolatos rendszeres fuvarozási és szállítmányozási feladatok
végzése,
5. víziközmű-hálózati elemek szervizelése, felújítása és javítása, különösen nyomásszabályozók, tűzcsapok, elzáró
szerelvények, szennyvízátemelők, vákuumgépházak, szagtalanító és szagcsökkentést biztosító berendezések,
fővezetékek kitakarás nélküli javítása,
6. ivóvízellátás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak,
kompresszoroknak, fertőtlenítő berendezéseknek, víztisztítási technológiák berendezéseinek, vízbeszerzés
létesítményeinek, víztárolás létesítményeinek szervizelése, felújítása és javítása,
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7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak,
kompresszoroknak, fúvóknak, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek,
iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése és javítása,
8. energiaellátás, vezérlés és adattovábbítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen
belül transzformátoroknak, aggregátoroknak, kapcsolószekrényeknek, frekvenciaváltóknak, irányítástechnikai
berendezéseknek, adattovábbítást és vezérlést biztosító berendezéseknek a szervizelése, felújítása és javítása.”
17. §		
Az R. 14/A. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„14/A. Az átmeneti díj megállapítása”
18. §		
Az R. 55/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az R. a következő 55/B. §-sal egészül ki:
„55/A. § (1) Ha a bejelentő az 55. § (5) bekezdése alapján előírtak teljesítését vállalja,
a) gondoskodik a vízmérési hely kialakításáról és
b) benyújtja az 5. melléklet szerinti tervet.
(2) A víziközmű-szolgáltató az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott terv alkalmasságáról annak benyújtásától
számított 15 napon belül nyilatkozik.
(3) Ha a benyújtott terv az 5. mellékletben foglaltaknak nem felel meg vagy a bekötés megvalósítására nem
alkalmas, a víziközmű-szolgáltató írásos indokolással ellátva a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti.
55/B. § (1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítését,
fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai
bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott
vállalkozó végzi. Ezek költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni.
(2) A víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó az elszámolás alapjául szolgáló bekötési
vízmérőt vagy mellékvízmérőt, a számlázás alapjául szolgáló mellékvízmérőt, telki vízmérőt, valamint
szennyvízmennyiség-mérőt (a továbbiakban együtt: elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő) az üzembe
helyezésekor illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy leszerelést
megakadályozó zárral látja el.
(3) A víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés esetén az építtetőt a víziközmű-szolgáltató
a jogkövetkezményekre történő figyelemfelhívással egyidejűleg, írásban, igazolható módon felszólítja a létesítmény
szükség szerinti átalakítására, ha azzal a bekötés műszaki szempontból alkalmassá válik, és a víziközmű-szolgáltatás
biztosításának egyéb akadálya nincs.
(4) A víziközmű-szolgáltató indokolt kérelmére a járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban együtt: járási
hivatal) a felhasználót kötelezi a víziközmű-szolgáltató tudomása nélkül végzett bekötés, az elválasztott rendszerű
szennyvízhálózat csapadék és egyéb külső vízterhelésének megszüntetésére, a bekötéssel összefüggő műtárgy,
berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére vagy átalakítására, továbbá a házi ivóvízhálózat vagy házi
szennyvízhálózat eredeti állapotnak megfelelő visszaállítására.”
19. §		
Az R. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közszolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén
a felhasználó – amennyiben a felhasználási hely megfelel a Vksztv. 55. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek –
30 napos határidővel felmondhatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen
a tulajdonos írásbeli hozzájárulását is be kell szereznie. A közszolgáltatási szerződés felmondása nem érintheti
hátrányosan az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett víziközmű-szolgáltatást.”
20. §		
Az R. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új felhasználó a változást
legkésőbb – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek
a víziközmű-szolgáltatónak az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.
(2) A korábbi felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében a közszolgáltatási szerződését is felmondja.
A felmondás az új felhasználóval létrejött közszolgálati szerződés hatálybalépése napján hatályosul.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésének legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a felhasználási helyre vonatkozóan
aa) a felhasználási hely címe és felhasználó azonosító száma,
ab) a fogyasztásmérő berendezés gyári száma és
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ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján,
b) a korábbi felhasználó vonatkozásában
ba) Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatai,
bb) új lakcíme és
bc) víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott felhasználói azonosító száma,
c) nyilatkozat a közszolgáltatási szerződés felmondásáról,
d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,
e) az új felhasználó vonatkozásában a Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatok,
f ) a bejelentés kelte és
g) a korábbi felhasználó vagy annak helyén a (6) bekezdés szerinti bejelentő, valamint az új felhasználó aláírása.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés egyúttal az új felhasználó közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó
igényének is minősül.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott adattartalmú
formanyomtatványon kell benyújtani. A víziközmű-szolgáltató a formanyomtatványt az ügyfélszolgálatán
hozzáférhetővé teszi és honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, továbbá azt kérés esetén
a korábbi felhasználó vagy az új felhasználó számára postai úton is megküldi.
(6) A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától
számított 60 napon belül a víziközmű-szolgáltató számára az (5) bekezdésben meghatározott formanyomtatványon
bejelenti. A bejelentésnek legalább az (3) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)–g) pontja szerinti
adatokat, valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell tartalmaznia. A bejelentés az örökös közszolgáltatási
szerződés megkötésére vonatkozó igényének minősül.
(7) Ha a felhasználó a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, a felhasználási hely
tekintetében mindaddig felel a víziközmű-szolgáltatóval szemben a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak
teljesítéséért, amíg az (1) bekezdés szerinti bejelentést meg nem teszi vagy nem kéri a szüneteltetést.
(8) A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása
a víziközmű-szolgáltatót terheli.
(9) A felhasználó személyében történő változás esetén a víziközmű-szolgáltató a bejelentés kézhezvételét követő
30 napon belül helyszíni ellenőrzést tart és jegyzőkönyvben rögzíti a fogyasztásmérő berendezés állását és
a mérőberendezés, illetve a leszerelést megakadályozó zár vagy plomba szemrevételezéssel megállapított állapotát,
és minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot. A jegyzőkönyvnek a felhasználó által aláírt egy példányát
a víziközmű-szolgáltató a felhasználó részére átadja, másik példányát megőrizi, és az esetleges hatósági ellenőrzés
vagy felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatja.
(10) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától az új felhasználót terheli a közszolgáltatási szerződésben foglaltak
teljesítése, ha a felhasználási helyen az előzetes írásbeli felszólítás ellenére a (9) bekezdésben meghatározott
helyszíni ellenőrzést az új felhasználó vagy képviselője akadályozza.
(11) Ha a víziközmű-szolgáltató a (9) bekezdésben foglalt ellenőrzési feladatának a felhasználóváltás bejelentésétől
számított 30 napon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat felhasználói szerződésszegésre, és ezen a jogcímen nem
érvényesíthet igényt a felhasználóval szemben.”
21. §		
Az R. 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A felhasználónak a felajánlott 5 napos időtartamon belül meg kell határoznia azt az időpontot, amely számára
megfelelő. Ha a megadott időtartamon belül nem tudja biztosítani a leolvasást, ezt a víziközmű-szolgáltató felé
jeleznie kell legkésőbb az időtartam kezdetét megelőző napon.
(5a) Ha a fogyasztásmérő leolvasására legalább egy éven keresztül nem került sor, és a felhasználó a (7) bekezdés
szerint nem jelentett be fogyasztásmérő állást, valamint távleolvasási adat sem áll rendelkezésre, a víziközműszolgáltató az ivóvíz- és a szennyvízmennyiséget az üzletszabályzatában meghatározott számítással vagy
a legutolsó sikeres leolvasást megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve állapítja meg, valamint bekötési
mérővel rendelkező felhasználási helyek esetében a sikertelen leolvasást követően, legfeljebb 30 napon belül,
a kibocsátott számlában, rögzített telefonhívás keretében vagy egyéb igazolható módon a víziközmű-szolgáltató
köteles a felhasználó figyelmét felhívni arra, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás
időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. A víziközmű-szolgáltató a soron kívüli leolvasás elvégzésére
legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít. Az értesítésnek tartalmaznia kell a víziközműszolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is.”

76616

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 177. szám

22. §		
Az R. 62. §-a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Ha a (9) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a (8) bekezdésben meghatározott
mérési különbözetet meghaladó vízfogyasztást nem a csatlakozó, illetve házi ivóvízhálózati szakaszon keletkezett
elszámolatlan vízvétel okozta, az ellenőrzés költségeit, valamint a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összesített
fogyasztási különbözete alapján számított díjat a víziközmű-szolgáltató nem háríthatja át a felhasználókra.”
23. §		
Az R. 62. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Ha valamely mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező, és a Vksztv. 52. § (2a) bekezdése szerinti elszámolási
módot választó elkülönített vízhasználó
a) a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt határidőn belül a mellékvízmérő
hitelesítéséről nem gondoskodott,
b) három egymást követő alkalommal nem teszi lehetővé a (6) bekezdés c) pontja szerinti időpontban
a mellékvízmérő leolvasását, vagy
c) 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett,
az egyéb jogkövetkezmények viselése mellett tűrni köteles, hogy a víziközmű-szolgáltató az adott felhasználási
helyen a 72. § és a Vksztv. 58. § szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.”
24. §

(1) Az R. 64. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a felhasználó az előzetes értesítés nélkül tett felkeresés alkalmával a bekötési vízmérő azonnali cseréjéhez
nem járult hozzá, a víziközmű-szolgáltató a cserét úgy köteles előkészíteni, hogy a munkavégzés időpontjáról
tértivevény szolgáltatással feladott levélben vagy egyéb igazolható módon legalább 15 nappal megelőzően értesíti
a felhasználót. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató köteles felajánlani – az értesítés kézhezvételétől számított
8. napig – az ettől eltérő alkalomra vonatkozó időpont egyeztetés lehetőségét azzal, hogy a cserére legalább heti
egy munkanapon május 1-től szeptember 30-ig 7 és 20 óra között, október 1-től április 30-ig 7 és 19 óra között
lehetőséget biztosít.”
(2) Az R. 64. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő cseréjével egyidejűleg írásban, elektronikusan vagy digitálisan rögzíteni
kell:)
„e) a felhasználó vagy a képviselője, illetve a víziközmű-szolgáltató képviselőjének olvasható nevét és aláírását,
illetve az aláírás esetleges megtagadásának tényét.”
(3) Az R. 64. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Nem hivatkozhat a víziközmű-szolgáltató a felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos
kötelezettsége megszegésére vagy a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár vagy plomba sérülésére, ha
a víziközmű-szolgáltató nem tudja bizonyítani, hogy fogyasztásmérőt sérülésmentes állapotban, e rendeletben,
valamint az üzletszabályzatban meghatározott módon adta át a felhasználónak, vagy ha a fogyasztásmérő nem
a felhasználó kizárólagos őrizetében van.”
(4) Az R. 64. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A víziközmű-szolgáltató az üzletszabályzatában foglaltak szerint jogosult a bekötési vízmérőnek a mérésügyről
szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott hitelesítési hatályán belüli cseréjére azzal,
hogy erre legkorábban a bekötési vízmérő beépítését követő negyedik évben kerülhet sor.”

25. §		
Az R. 65. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a felhasználó a szolgáltatási díjat nem fizeti meg, a víziközmű-szolgáltató – a Vksztv. 58. §-ban meghatározott
következményekre való figyelemfelhívás mellett – legalább kétszer írásban felszólítja a felhasználót fizetési
kötelezettsége teljesítésére. A felszólításnak tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét,
a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő gyári számát,
a szerződésszámot, a bizonylatszámot, az esedékességet, lejárt idejű tartozás összegét, valamint annak eredeti
fizetési határidejét. A fizetésre történő második felszólítás felhasználó részére történő kézbesítése és a Vksztv.
58. §-ban meghatározott intézkedés alkalmazása között legalább 15 napnak el kell telnie. Az értesítésben
a víziközmű-szolgáltató köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi
ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani.”
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26. §		
Az R. 66. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a felhasználó a számla tartalmát vitatja, a víziközmű-szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás
bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a felhasználó a fizetési határidő lejártát
megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi
átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.”
27. §		
Az R. 67. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a bekötési vízmérő, a telki vízmérő vagy a mellékvízmérő rongálása, jogellenes eltávolítása vagy a felhasználó
egyéb, a vízmérő működését befolyásoló magatartása miatt a felhasznált ivóvíz mennyiségét méréssel nem
lehet megállapítani, az elszámolt ivóvíz mennyiségét a vízmérő névleges térfogatárama alapján, számítással kell
megállapítani. Ebben az esetben az elszámolás időtartama nem haladhatja meg az évi 500 órát.”
28. §		
Az R. 25. alcíme a következő 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § (1) Házi, illetve csatlakozó ivóvíz- és szennyvízhálózat meghibásodása esetén, ha a hibára utaló jelet
a) a víziközmű-szolgáltató a fogyasztásmérő leolvasásakor, cseréje vagy a felhasználási helyen tartott ellenőrzés
során észlelte, lehetőleg a helyszínen vagy ha a helyszíni tájékoztatás akadályba ütközik, haladéktalanul, írásban
igazolható módon vagy rögzített telefonbeszélgetés útján köteles tájékoztatni a felhasználót a tapasztaltakról és
a felhasználó feladatairól,
b) a felhasználó észlelte, köteles a víziközmű-szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul
bejelenteni a hibát, illetve a hiba kijavításáról azonnal gondoskodni.
(2) A víziközmű-szolgáltató a felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül köteles helyszíni
ellenőrzést kezdeményezni. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét az időpontegyeztetés lehetőségére azzal, hogy az ellenőrzésre legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget
biztosít, valamint a víziközmű-szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére. A helyszíni ellenőrzés
lefolytatásában a felhasználó köteles együttműködni, ellenkező esetben az (5) bekezdésben foglaltak nem
alkalmazhatóak.
(3) A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltató számára a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon
bemutatni és a javítást számlával igazolni.
(4) A helyszíni ellenőrzés során rögzíteni kell, hogy a meghibásodás következtében elfolyt ivóvíz a szennyvíz
törzshálózatba jutott-e vagy a környezetben elszivárgott.
(5) Ha a helyszíni ellenőrzés megállapítja a házi ivóvízhálózatból a környezetbe történő elszivárgás tényét,
a meghibásodási időszakban elvezetett szennyvíz mennyiségét közműves szennyvízmennyiség-mérő alkalmazása
hiányában a meghibásodás bejelentését megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját megelőző 12 hónap összes
ivóvízfogyasztásából az egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok
számának szorzataként kell meghatározni. A meghibásodás időszakának a bejelentés dátumát megelőző
utolsó mérőleolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig
terjedő időszakot kell tekinteni. A meghibásodás idejére számított szennyvíz mennyisége nem lehet több, mint
a fogyasztásmérő által mért ivóvíz mennyisége.
(6) A házi ivóvízhálózat, illetve csatlakozó ivóvízhálózat meghibásodási időszakban felhasznált ivóvíz mennyiségét
a Vksztv. 52. § (1) és (2a) bekezdésében szabályozottak szerint kell elszámolni.
(7) A felek a helyszíni ellenőrzés lezárását követő 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni.”
29. §		
Az R. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A víziközmű-szolgáltató és a felhasználó eltérő írásos megállapodásának hiányában a lakossági felhasználóval
szemben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására csak olyan időpontban kerülhet sor,
amelyről a víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználót – a 65. § (8) bekezdése szerint – előre értesítette.”
30. §		
Az R. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a szennyvíz-bekötővezeték létesítését,
annak a már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott
építési kivitelezés jogosultsággal rendelkező vállalkozó végzi. A bekötővezeték létesítésének díját a megrendelő
köteles megelőlegezni.”
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31. §

(1) Az R. 89. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az üzletszabályzat módosítására az üzletszabályzat jóváhagyására vonatkozó eljárási szabályokat kell
alkalmazni.”
(2) Az R. 89. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A víziközmű-szolgáltató az üzletszabályzatát évente köteles felülvizsgálni. Az üzletszabályzat felülvizsgálatának
ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és a víziközmű-szolgáltató által
alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra, valamint szerződéses rendszerekre. Ha a felülvizsgálat
során a víziközmű-szolgáltató megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát lényegesen
érinti, köteles a módosítást átvezetni, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt üzletszabályzat tervezetét
haladéktalanul benyújtani a Hivatalhoz jóváhagyásra.”

32. §		
Az R. 90. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A víziközmű-szolgáltató megállapítja a szolgáltatási kapacitást (kvótát vagy kontingenst), amely alapján
a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésre kerül. A hozzájárulás megfizetését követően válik jogosulttá
a felhasználó a szolgáltatás igénybevételére.”
33. §		
Az R. 90/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Terv célja, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának műszaki állapota olyan színvonalú legyen,
hogy a víziközmű-szolgáltatás folyamatosan, költséghatékonyan és hosszútávon biztosítható legyen.”
34. §		
Az R. 90/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„90/C. § (1) A beruházási tervrész, valamint a felújítási és pótlási tervrész az alábbi felsorolás szerinti bontásban
tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat:
a) I. ütem: 1. év,
b) II. ütem: 2–5. év,
c) III. ütem: 6–15. év.
(2) Az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatok elvégzésére a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a ténylegesen rendelkezésre álló forrás
1–15 százaléka tervezhető.
(3) Ha a víziközmű-rendszer műszaki állapota vagy a rendelkezésre álló forrás mértéke alapján indokolt, a rendkívüli
helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére az I. ütemben ténylegesen rendelkezésre álló forrásnak
a (2) bekezdésben előírt 1–15 százaléka feletti összeg is tervezhető. A 15 százalék mértéket meghaladó összeg
tervezésének szükségességét a Tervben kell alátámasztani hibastatisztikákra, illetve üzemeltetési tapasztalatokra
alapozva.
(4) Az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre
nem tervezett feladat megvalósítása a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére elkülönített
kereten felül az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát
meghaladó mértékben a Hivatal előzetes hozzájárulásával az alábbi feltételek alapján végezhető el:
a) a jóváhagyott feladatok megvalósítása valamilyen külső oknál fogva ellehetetlenült,
b) a jóváhagyott feladatok fontossági sorrendje megváltozik, ezáltal az I. ütemből átkerül az adott feladat a II. vagy
a III. ütembe, illetve a jóváhagyott II. és III. ütemben meghatározott feladat megvalósítása kap elsőbbséget,
c) az uniós társfinanszírozásban megvalósuló feladathoz kapcsolódóan az ellátásért felelősnek a Terv készítésekor
előre nem ismert további feladatokat kell végrehajtania, vagy
d) a jóváhagyott Tervben nem szereplő új feladat megvalósítása indokolt és annak megvalósítására a jóváhagyott
Terv szerinti pénzügyi forrás fedezetet nyújt vagy további pénzügyi forrás áll rendelkezésre.
(5) A jóváhagyott II. és III. ütemekben ismertetett feladatok vonatkozásában szükséges átütemezésre a következő
Terv benyújtásakor van lehetőség.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a Terv elkészítésére és benyújtására kötelezett a hozzájárulás iránti
kérelemmel együtt a Hivatalnak megküldi a jóváhagyott Terv módosítását.
(7) A Hivatal a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a hozzájárulásról soron kívül dönt.”
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35. §		
Az R. 90/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„90/F. § (1) A Hivatal megtagadja a felújítási, pótlási, illetve beruházási tervrész
a) jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem
biztosított, vagy
b) bármely ütemét, ha annak megvalósítása jogszabályokkal ellentétes.
(2) A Hivatal megtagadhatja a felújítási, pótlási, illetve a beruházási tervrész bármely ütemének a jóváhagyását, ha
a pénzügyi források bemutatása hiányos.”
36. §		
Az R. 94/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A víziközmű-szolgáltató aláírásra jogosult vezető tisztségviselője vagy tisztségviselői által aláírt Szabályzatot
papír alapon egy példányban kell jóváhagyásra benyújtani. Ha víziközmű-szolgáltató a Szabályzat módosítását kéri,
olyan példány benyújtása is szükséges, amelyből egyértelműen megállapíthatóak a tervezett módosítások.
(5) A Szabályzat jóváhagyásra irányuló kérelemhez mellékelni kell a Szabályzat tervezetét, valamint az igazgatási
szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentum egy másolati példányát.”
37. §

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

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

38. §		
Az R. 7. melléklete 3. Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei című pontja a következő 4a. alponttal
egészül ki:
„4a. A bekötési vízmérő hitelesítési hatályán belüli cseréjére vonatkozó szabályok.”
39. §		
Az R.
1.
4. § (1) bekezdésében és a (3) bekezdés g) pontjában, az 5. § (2) bekezdés a) pontjában, a 7. §
(2) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében a „kiírási” szövegrész helyébe
a „pályázati kiírási” szöveg,
2.
4. § (6) bekezdésében a „Vksztv. 35. § (1) bekezdése szerinti engedély” szövegrész helyébe a „Vksztv. szerinti
működési engedély” szöveg,
3.
5. § (2) bekezdés b) pontjában a „vízjogi és víziközmű-szolgáltatói működési engedélyeinek” szövegrész
helyébe a „víziközmű-szolgáltatói engedélyének” szöveg,
4.
8. §-ban a „víziközmű-szolgáltatók” szövegrész helyébe a „pályázók” szöveg,
5.
9. § (4) bekezdés c) pontjában az „alkalmazottja vagy felügyelő,” szövegrész helyébe az „alkalmazottja,
könyvvizsgálója vagy felügyelő,” szöveg,
6.
9. § (5) bekezdésében az „alkalmazottja, helyi önkormányzati képviselő, vagy országgyűlési képviselő”
szövegrész helyébe az „alkalmazottja, vagy országgyűlési képviselő” szöveg,
7.
13. § (2) bekezdés c) pontjában a „pályázó” szövegrész helyébe a „pályázók” szöveg,
8.
15. § (1) bekezdésében a „pályázóval, akinek a víziközmű-szolgáltatói működési engedélyének kiadását
a Hivatal a Vksztv. 36. § (1) bekezdése alapján megtagadja.” szövegrész helyébe a „pályázóval, aki nem
rendelkezik jogerős víziközmű-szolgáltatói engedéllyel.” szöveg,
9.
18. § (1) bekezdés 10. alpontjában a „90 nappal” szövegrész helyébe a „120 nappal” szöveg,
10.
19. § (5) bekezdésében az „Amennyiben a közérdekű üzemeltető” szövegrész helyébe a „Ha az engedélyezett
fejlesztés ellenértékének kivételével a közérdekű üzemeltető” szöveg,
11.
31. § (1) bekezdésében az „A kérelmező műszaki” szövegrész helyébe az „A víziközmű-szolgáltatói
engedélyezési eljárásban a kérelmező műszaki” szöveg,
12.
31. § (2) bekezdésében az „A kérelmező szervezeti” szövegrész helyébe az „A víziközmű-szolgáltatói
engedélyezési eljárásban a kérelmező szervezeti” szöveg,
13.
31. § (3) bekezdésében az „A kérelmező személyi” szövegrész helyébe az „A víziközmű-szolgáltatói
engedélyezési eljárásban a kérelmező személyi” szöveg,
14.
34. § (1) bekezdésében az „A Hivatal az engedélyezési eljárás során” szövegrész helyébe az „A Hivatal
a víziközmű-szolgáltatói és működési engedélyezési eljárás során” szöveg,
15.
34. § (3) bekezdésében az „az engedély iránti kérelem” szövegrész helyébe az „a víziközmű-szolgáltatói
engedély iránti kérelem” szöveg,
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16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
lép.

37. §-ban a „működési engedélyét” szövegrész helyébe a „víziközmű-szolgáltatói engedélyét” szöveg,
38. § (1) bekezdésében az „A működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató” szövegrész
helyébe az „A víziközmű-szolgáltató”, és az „a működési engedélyének módosítását” szövegrész helyébe
az „a víziközmű-szolgáltatói engedélyének módosítását” szöveg,
50/A. § (1) bekezdésében a „tartós adathordozón mellékeli” szövegrész helyébe a „tartós adathordozón,
szerkeszthető formátumban mellékeli” szöveg,
50/A. § (2) bekezdésében az „ellátásért felelős köteles” szövegrész helyébe az „ellátásért felelős legkésőbb
a próbaüzem lezárásának napjáig köteles” szöveg;
55. § (3) bekezdés d) pontjában „a műszaki feltételei, vagy” szövegrész helyébe „a műszaki feltételei,” szöveg,
55. § (5) bekezdésében az „Az igénybejelentést követő” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti
hiánytalan igénybejelentést követő” szöveg,
63. § (6) bekezdés c) alpontjában a „következtében a környezetben elszivárgott” szövegrész helyébe
a „következtében a 67/A. § (5) bekezdésében meghatározott mennyiséget meghaladóan a környezetben
elszivárgott” szöveg,
64. § (3) bekezdésében a „telki vízmérő tulajdonjoga” szövegrész helyébe a „telki vízmérő, valamint
szennyvízmennyiség-mérő tulajdonjoga” szöveg,
67. § (4) bekezdésében a „szennyvíz mennyiség legfeljebb” szövegrész helyébe a „szennyvízmennyiség
– a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó eltérő megállapodása hiányában – legfeljebb” szöveg,
72. § (2) bekezdésében a „biztosításáról közterületi vízkivételi helyen vagy egyéb módon gondoskodni kell”
szövegrész helyébe a „biztosításáról a Vksztv. 58. § (10) bekezdésében meghatározott módon és mértékben
gondoskodni kell” szöveg,
84. § (7a) bekezdésében a „szerződés megszűnik” szövegrész helyébe a „szerződés – e rendelet eltérő
rendelkezése hiányában – megszűnik” szöveg,
85/A. § (1) bekezdésében a „szennyvizét a törzshálózatba” szövegrész helyébe a „szennyvizét – közvetlenül
vagy közvetve – a törzshálózatba” szöveg,
90. § (3) bekezdésében az „A hozzájárulás mértéke” szövegrész helyébe az „A víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás mértéke” szöveg,
90/A. § (1) bekezdésében az „A gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: Terv) víziközmű-szolgáltatási
ágazaton belül víziközmű-rendszerenként” szövegrész helyébe az „A gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban:
Terv) víziközmű-rendszerenként” szöveg,
90/B. § (1) bekezdésében a „kötelezettsége a Vksztv. 9. § (3) bekezdése szerint” szövegrész helyébe
a „kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint” szöveg,
96. § (2) bekezdésében a „VII./A Fejezet” szövegrész helyébe a „VII./A Fejezet és a 49. § (3) bekezdés” szöveg,
101. § (1) bekezdésében „A Hivatalhoz 2015. évben jóváhagyásra” szövegrész helyébe „A Hivatalhoz
jóváhagyásra” szöveg,
101. § (2) bekezdésében a „90/C. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „90/C. § (4) bekezdése” szöveg

40. §		
Hatályát veszti az R.
a)
1. § 43. pontjában az „a csatlakozó ivóvíz-, illetve szennyvízhálózatok,” szövegrész,
b)
2. § (3) bekezdése,
c)
3. § (5) bekezdés 10. pontja,
d)
14. §-a,
e)
33. §-a,
f)
35. §-a,
g)
36. §-a,
h)
40. §-a,
i)
62. § (4) bekezdésében a „legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetében, árutermelést
részben sem szolgáló” szövegrész,
j)
67. § (5)–(12) bekezdése,
k)
86. § (3) bekezdése,
l)
90/D. §-a.
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41. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) A 20. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

42. §		
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 342/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Üzemeltetési szerződés minimális tartalmi követelményei
Az üzemeltetési szerződés tartalmazza:
1.
az ellátásért felelős, illetve a Vksztv. 5/G. § szerint az ellátásért felelősök képviseletében eljáró és a víziközműszolgáltató megnevezését, címét, székhelyét,
2.
az ellátásért felelős és a víziközmű-tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos megnevezését, címét, székhelyét,
3.
az üzemeltetés jogcímét, a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítását, nyilatkozatát,
4.
a víziközmű-üzemeltetési jogviszony létrejöttét megalapozó pályázati eljárásra, vagy a pályázat nélküli
szerződéskötésre feljogosító körülményre történő pontos utalást,
5.
amennyiben az üzemeltetési szerződés megkötéséhez, módosításához, illetve megszüntetéséhez előzetesen
valamely belső döntéshozóként eljáró szerv döntése, illetve felhatalmazása szükséges, akkor annak pontos
megjelölését,
6.
az üzemeltetés megkezdésének időpontját,
7.
a víziközmű-működtetéssel kapcsolatos általános jogokat és kötelezettségeket, ezen belül:
a)
a víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos szakmai követelmények leírását,
b)
a víziközművek rekonstrukciójára, felújítására vonatkozó kötelezettségek megosztását,
c)
a víziközmű tulajdonosát terhelő víziközmű-fejlesztési kötelezettségeket és a szükséges vagy
várható fejlesztések ütemtervét,
8.
a szerződés érvényességére és időbeli hatályára vonatkozó információkat,
9.
a szerződés módosításának feltételeit,
10.
az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó más jogszabályok előírásainak
érvényesítését szolgáló szabályokat,
11.
az ellátási terület pontos megjelölését,
12.
a víziközmű-üzemeltetés személyi feltételeit,
13.
a víziközmű-üzemeltetés tárgyi feltételeit, ezen belül
a)
a víziközmű-üzemeltetéshez átadott víziközművek és egyéb eszközök átadás-átvételi
jegyzőkönyvét, amely tételesen tartalmazza
aa)
a műszaki azonosításra vonatkozó adatokat,
ab)
az átadáskor fennálló bruttó, nettó és könyv szerinti értékeket,
ac)
az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsokat,
ad)
az átadott eszközök használata körében felmerülő jogokat és kötelezettségeket;
14.
az esetleges kiszervezés mértékét, módját,
15.
a víziközmű-üzemeltetés pénzügyi feltételeit, ezen belül
a)
a víziközmű-szolgáltatót terhelő, az ellátásért felelős irányában fennálló pénzügyi kötelezettségeket,
b)
a szerződés hatálya alatt megvalósításra kerülő víziközmű-fejlesztések eredményeként létrejött
vagyontárgyak üzemeltetésre való átvételének rendjét,
c)
a szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a használatba adott víziközmű-vagyonnal való
elszámolás rendjét,
16.
a szerződésszegés következményeit,
17.
a szerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket,
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18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

a szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése alkalmával az ellátásért felelősre
és a víziközmű-szolgáltatóra háramló kötelezettségeket, jogokat és garanciákat, különös tekintettel
a birtokátruházás, az adatszolgáltatás és az elszámolás zökkenőmentes lebonyolítására,
a víziközmű-szolgáltatással összefüggő tájékoztatási kötelezettségeket, ellenőrzési jogosultságokat,
a tájékoztatás és ellenőrzés rendjét, terjedelmét,
a szavatossági jogokat és kötelességeket,
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelmények meghatározását,
a kockázat és a kárveszély viselésének módját, valamint a vagyonvédelmi előírásokat,
a víziközmű-szolgáltatót, illetve a víziközmű tulajdonost a Ptk. 6:142. §–6:152. §-a szerint terhelő kártérítési
felelősségre vonatkozó sajátos rendelkezéseket,
a víziközmű vagyonbiztosításának kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket, a víziközmű-szolgáltató
felelősségbiztosítására vonatkozó rendelkezéseket,
az építési koncesszióra irányuló szerződésnek az építési koncesszió keretében megépülő víziközmű
tekintetében tartalmaznia kell különösen,
a)
a koncessziós tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság igazolását,
b)
a megépülő vagyontárgyak (vízilétesítmények) tulajdonjogára, az állami tulajdonba, illetve
önkormányzati törzsvagyonba történő átadás-átvételre vonatkozó szándéknyilatkozatokat.”

2. melléklet a 342/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

1. A víziközmű-szolgáltatói engedélykérelem formanyomtatványa
A víziközmű-szolgáltatói engedélyhez benyújtandó kérelem

Hivatali használatra
(Hivatal tölti ki)
Iktatószám
Beérkezés időpontja
Eljárási díj befiz.biz. csatolva

KÉRELEM:
A Vksztv. 35. §-ában foglaltak alapján kérem a tisztelt Hivatalt, hogy az alábbiakban részletesen megjelölt általános, valamint a
mellékelt részletes szakmai adatok alapján a víziközmű-szolgáltatói engedély kérelmemet jóváhagyni szíveskedjen:
I.

A kérelem tárgya

1.

Víziközmű-szolgáltatói engedély

o

2.

Víziközmű-szolgáltatói engedély
módosítása

o

II.

A kérelmező adatai

1.

Kérelmező megnevezése
(Teljes név)
Rövid név
Cégjegyzékszám

Megjegyzés
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2.

Település
Székhely

Utca
Házszám
Irányítószám
Neve

A képviselő

Beosztása
Telefon
E-mail

3.

Társasági szerződés/alapszabály

III.

Az engedélyezés általános feltételei
alapján benyújtandó dokumentumok

1.

Külön jogszabályban meghatározott
igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére
történő befizetésének igazolása

o

2.

Víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó
felelősségbiztosítás igazolása

o

3.

Kérelmező nyilatkozata arról, hogy
csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt
nem áll

o

4.

Kérelmező nyilatkozata arról, hogy
rendelkezik a tevékenység végzéséhez
szükséges más hatóság(ok) által kiadott
engedéllyel vagy engedélyekkel

o

5.

Üzletszabályzat

o

6.

Beszerzési szabályzat

o

IV.

Egyéb benyújtandó dokumentumok

1.

A víziközmű-szolgáltatás folyamatos,
hosszútávú nyújtásához szükséges
pénzügyi, gazdasági, technikai,
környezetvédelmi feltételek
bemutatásával kapcsolatos
dokumentumok

2.
3.

o

igen

nem

Köztartozás mentességről szóló
adóhatósági igazolás

o

o

Kérelmező végez-e másodlagos
tevékenységet

o

o

2. A víziközmű-szolgáltatói engedélykérelem mellékletei
A víziközmű-szolgáltatói engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
1.
ha cégjogi változás van folyamatban, a változás alapjául szolgáló okiratot és elektronikus igazolást,
2.
a Vksztv. 1. §-ában meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító megtett és tervezett intézkedéseket
alátámasztó dokumentumokat,
3.
a víziközmű-szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre álló műszaki és tárgyi eszközök bemutatását, azok
avultságát jellemző paramétereket,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

a Vksztv. 27. § (2) bekezdésébe foglalt kivétel teljesülése esetén ennek igazolása és a koncessziós társaság
nyilatkozatát, valamint az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot,
a Vksztv. 37. § (3) bekezdésébe foglalt kivétel teljesülése esetén ennek igazolása és a kérelmező erre
vonatkozó nyilatkozatát,
a víziközmű-szolgáltatási tevékenységen kívüli vállalkozási tevékenység bemutatását,
annak bemutatását, hogy a víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása esetében mely víziközmű-üzemeltetési
tevékenységet vagy tevékenységeket kívánja kiszervezés keretében ellátni,
a másodlagos tevékenységek leírását, felsorolását és bemutatását,
az auditált éves beszámolót, a tárgyévre készített üzleti jelentéssel és könyvvizsgálói jelentéssel együtt,
az alkalmazott minőségbiztosítási rendszer bemutatását és a megfelelőség igazolását,
számviteli politikát, amely tartalmazza azt a számviteli szétválasztási szabályzatot, ami biztosítja a víziközműszolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet, továbbá a másodlagos tevékenységek
elkülönített nyilvántartását,
az akkreditáló szerv által általános kémiai és részletes bakteriológiai vizsgálatok elvégzésére akkreditált
laboratóriummal rendelkező víziközmű-szolgáltató esetében az akkreditálási okirat másolatát vagy ilyen
laboratóriummal kötött szerződés bemutatását,
a feladatellátás egyes résztevékenységeihez szükséges műszaki eszközök rendelkezésére állását, azok
avultságát jellemző paramétereket,
a hibaelhárítást és a szükségellátást szolgáló biztonsági készletek megfelelőségét, területi elhelyezkedését,
az üzemeltetés biztonságát szolgáló felügyeleti és folyamatirányító megoldásokat,
a szervezeti felépítést, annak tagoltságát, területi elhelyezkedését, a feladat- és hatáskörök szabályozottságát,
különös tekintettel az üzemeltetési feladatokra,
a műszaki diszpécserszolgálat kialakítását, a reagáló képességre jellemző paramétereket,
a megfelelő létszámú és szakképzettségű személyzet rendelkezésre állásának bemutatását.

3. A működési engedélykérelem formanyomtatványa
A működési engedélyhez benyújtandó kérelem

Hivatali használatra
(Hivatal tölti ki)
Iktatószám
Beérkezés időpontja
Eljárási díj befiz.biz. csatolva

KÉRELEM:
A Vksztv. 35. §-ában foglaltak alapján kérem a tisztelt Hivatalt, hogy az alábbiakban részletesen megjelölt általános, valamint
a mellékelt részletes szakmai adatok alapján a működési engedély kérelmemet jóváhagyni szíveskedjen:
I.

A kérelem tárgya

a.

ellátandó terület, víziközmű-szolgáltatási
ágazat,

b.

víziközmű-rendszer azonosítója,
felhasználói egyenérték,

c.

üzemeltetési szerződés időbeli hatálya

1.

Víziközmű-szolgáltatói engedély száma

Megjegyzés

o
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II.

A kérelmező adatai

1.

Kérelmező megnevezése
(Teljes név)
Rövid név
Cégjegyzékszám

2.

Település
Székhely

Utca
Házszám
Irányítószám
Neve

A képviselő

Beosztása
Telefon
E-mail

III.

Benyújtandó dokumentumok

1.

Külön jogszabályban meghatározott
igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére
történő befizetésének igazolása

o

2.

Kérelmező nyilatkozata arról, hogy
rendelkezik a tevékenység végzéséhez
szükséges más hatóság(ok) által kiadott
engedéllyel

o

3.

Üzemeltetési szerződés és módosításai

o

IV.

Egyéb benyújtandó dokumentumok

igen

nem

1.

A víziközmű-szolgáltatás folyamatos,
hosszútávú nyújtásához szükséges
pénzügyi, gazdasági, technikai,
környezetvédelmi feltételek
bemutatásával kapcsolatos
dokumentumok

2.

Kérelmező kíván-e folytatni víziközművel
a víziközmű-szolgáltatáson kívüli
vállalkozási tevékenységet

o

o

3.

Kérelmező kíván-e egyes víziközműüzemeltetési tevékenységeket kiszervezett
formában ellátni

o

o

4. A működési engedélykérelem mellékletei
A működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az érintett víziközmű-rendszer vonatkozásában:
1.
a víziközmű-rendszer alábbi adatait
a)
a víziközmű-rendszer megnevezését,
b)
a szolgáltatási ágazat megnevezését és műszaki leírását,
c)
a szolgáltatási terület pontos lehatárolását (helyrajzi szám, cím, terület nagysága [ha]),
d)
a szolgáltatási területen érintett felhasználók számosságát és jellegét,
e)
a víziközmű-rendszer üzemeltetését és az ellátás minőségének javítását szolgáló műszaki
megoldások bemutatását.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

a víziközmű-szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre álló műszaki és tárgyi eszközök bemutatását, azok
avultságát jellemző paramétereket,
a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felsorolását,
a víziközmű tulajdonjogi helyzetének bemutatását,
a vagyonleltárt, vagyonnyilvántartást,
a szolgáltatási területre alapított szolgalmi jogosultságok bemutatását,
a vagyonbiztosítás igazolását,
a Vksztv. 27. § (2) bekezdésébe foglalt kivétel teljesülése esetén ennek igazolása és a koncessziós társaság
nyilatkozatát, valamint az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot,
a víziközmű-szolgáltatási tevékenységen kívüli tervezett vállalkozási tevékenység(ek) bemutatását,
az akkreditáló szerv által általános kémiai és részletes bakteriológiai vizsgálatok elvégzésére akkreditált
laboratóriummal rendelkező víziközmű-szolgáltató esetében az akkreditálási okirat másolatát vagy ilyen
laboratóriummal kötött szerződés bemutatását,
a feladatellátás egyes résztevékenységeihez szükséges műszaki eszközök rendelkezésére állását, azok
avultságát jellemző paramétereket,
a hibaelhárítást és a szükségellátást szolgáló biztonsági készletek megfelelőségét, területi elhelyezkedését,
az üzemeltetés biztonságát szolgáló felügyeleti és folyamatirányító megoldásokat,
a szervezeti felépítést, annak tagoltságát, területi elhelyezkedését, a feladat- és hatáskörök szabályozottságát,
különös tekintettel az üzemeltetési feladatokra,
a műszaki diszpécserszolgálat kialakítását, a reagáló képességre jellemző paramétereket,
az ellátási terület egybefüggőségét, az ellátási területet jellemző felhasználói egyenértékeket, ezek súlyponti
jellemzőit, valamint ezekből az adottságokból következő üzemeltetés-hatékonysági és gazdaságossági
intézkedések, továbbá szervezeti és szervezési megoldások bemutatását,
az üzemeltetési szabályzatot,
a megfelelő létszámú és szakképzettségű személyzet rendelkezésre állásának bemutatását,
a víziközmű-üzemeltetési jogviszony létrejöttét megalapozó szerződést (vagyonkezelési, koncessziós vagy
bérleti-üzemeltetési) vagy annak hiteles másolatát,
a vagyonértékelés eredményét,
annak bemutatását, hogy a működési engedély kiadása esetében mely víziközmű-üzemeltetési
tevékenységet vagy tevékenységeket kívánja kiszervezés keretében ellátni, 43. § (2) bekezdésében foglalt
kérelem tartalmi elemeivel együtt,
a Vksztv. 5/G. § szerinti megállapodást, amennyiben az korábban nem került benyújtásra.”

3. melléklet a 342/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
„3. melléklet az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat
víziközmű-szolgáltatói engedély kiadásával kapcsolatos egyes érvényességi feltételeknek történő
megfelelőségről
Alulírott ...................................................... mint a(z) .............................................. (székhely: ..............................................................
...................................................) kérelmező cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) víziközmű-szolgáltatói engedély kiadásával kapcsolatos
eljárásában, büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
arról, hogy az általam képviselt gazdasági társaság:
a)
nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt,
b)
a tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel,
c)
víziközmű-szolgáltatói engedélyét, illetve jogelődje engedélyét a kérelem benyújtását megelőző 10 évben
nem vonták vissza,
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d)
e)
f)
g)
h)
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hamis adat szolgáltatása miatt nem került kizárásra állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három
évnél nem régebben lezárult – eljárásból,
nem rendelkezik a Hivatal és az ellátásért felelőssel szemben 120 napnál régebben lejárt tartozással,
rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott jogerős hatósági
engedélyekkel,
közérdekű üzemeltetőként történő kijelölését vállalja/nem vállalja,
kijelenti, hogy a kérelem elbírálása vonatkozásában minden lényeges adatot és tényt közölt a Hivatallal.

Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás következik
be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül be fogom jelenteni a Hivatal részére.
Kelt: ..............................................................., 201.....................
............................................................................................................
Kérelmező neve [az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni
az aláíró személy(ek) nevét, cég esetében cégszerű aláírás]”

4. melléklet a 342/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
„4. melléklet az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

A víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó engedélyezési feltételek közgazdasági viszonyainak
meghatározása
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) fogalmainak felhasználásával az alábbi gazdasági
mutatókat és értékhatárokat kell figyelembe venni a víziközmű-szolgáltatás végzéséhez előírt víziközműszolgáltatói és működési engedély (a továbbiakban: engedély) kiadásához.
A meghatározott mutatókat a víziközmű-szolgáltatóknak az engedélykérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti
évről szóló, könyvvizsgáló által hitelesített, Sztv. által előírt beszámoló alapján kell igazolniuk.
Gazdasági mutatók
Az engedély kiadása során vizsgált mutatók:
1. tőkeerősségi,
2. eladósodottsági,
3. likviditási.

Tőkeerősségi mutató
A tőkeerősségi mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:
saját tőke
tőkeerősség =
		
mérlegfőösszeg – VKÜKöt – PTÁMpasszív – VKFpénzeszköz–MAKHasználati díj
VKÜKöt = A Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő
kötelezettség, a mérleg forrásoldalán a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltetett összegben.
PTÁMpasszív = kapott pályázati támogatások passzív időbeli elhatárolásokban található fel nem oldott része.
VKFpénzeszköz = közműfejlesztési célra kapott pénzeszközök halasztott bevételként elszámolt passzív időbeli
elhatárolásban található része.
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MAKHasználati díj = a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt
használati díj miatt kimutatott kötelezettség vagy egyéb passzíva, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.
Az engedély kiadásának feltételeként elvárt határérték: 0,3, amely értéket elérve és afelett a Hivatal engedélyt adhat.
A 0,1 értéket el nem érő mutatóval rendelkező Kérelmező részére engedélyt a Hivatal nem ad.

Eladósodottsági mutató
Az eladósodottsági mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:
eladósodottság =
		

összes kötelezettség – VKÜKöt – MAKHasználati díj2
mérlegfőösszeg – VKÜKöt – PTÁMpasszív–VKFpénzeszköz – MAKHasználati díj1

VKÜKöt = A Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő
kötelezettség, a mérleg forrásoldalán a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltetett összegben.
PTÁMpasszív = kapott pályázati támogatások passzív időbeli elhatárolásokban található fel nem oldott része.
VKFpénzeszköz = közműfejlesztési célra kapott pénzeszközök halasztott bevételként elszámolt passzív időbeli
elhatárolásban található része.
MAKHasználati díj1 = a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt
használati díj miatt kimutatott kötelezettség vagy egyéb passzíva, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.
MAKHasználati díj2 = a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt
használati díj miatt kimutatott kötelezettség, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.
Az engedély kiadásának feltételeként elvárt határérték: 0,65, amely értéket elérve és azalatt a Hivatal engedélyt
adhat.
A 0,75 érték feletti mutatóval rendelkező Kérelmező részére engedélyt a Hivatal nem ad.

Likviditási mutató
Az likviditási mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:
likviditás =

pénzeszközök és likvid értékpapírok + követelések
rövid lejáratú kötelezettségek

A likviditási mutató a (pénzeszközök és likvid értékpapírok+követelések)/rövid lejáratú kötelezettségek
hányadosaként kerül meghatározásra.
Az engedélyezési eljárásban elvárt határérték: 1,0, amely értéket elérve és afelett a Hivatal engedélyt adhat.
A 0,8 értéket el nem érő mutatóval rendelkező Kérelmező részére engedélyt a Hivatal nem ad.”
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A Kormány 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel
összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és
hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
27. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) célja, hogy a központi,
területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint
természetes személyek számára
információt szolgáltasson]
„bb) a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, településfejlesztési koncepciók, integrált
településfejlesztési stratégiák és településrendezési eszközök szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával.”
(2) Az R1. 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TeIR a térségek, települések helyzetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi,
megyei, kistérségi, települési fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet
végző és azt ellenőrző szervezetek számára:)
„c) a területfejlesztési koncepciók és programok, a településfejlesztési koncepciók, az integrált településfejlesztési
stratégiák, valamint a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök készítéséhez.”
(3) Az R1. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A TeIR információkat biztosít a települési és területi önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok
számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához.”

2. §

(1) Az R1. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja)
„b) a támogatási rendszerek területi adatait,”
(2) Az R1. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja)
„d) a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési tevékenységhez kapcsolódó,
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről,
megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint
megőrzendő szöveges és térképi dokumentumok adatait.”

3. §		
Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felhasználók azonosítása az állam által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatások közül az ügyfélkapu
használatával történik.”
4. §

(1) Az R1. 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles]
„a) gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról elsősorban elektronikus úton vagy digitális adathordozón
a 4. § (3) bekezdésében meghatározott meta információkkal együtt,”
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(2) Az R1. 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A TeIR adatainak nyilvánosságára a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
(6) A TeIR adatbázisát a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint
a területrendezésért felelős miniszter naptári évenként felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén
a miniszter előzetesen egyeztet az érintett ágazati miniszterrel, az egyeztetést követően a miniszter javaslatot tesz
a Kormány részére a 2. számú melléklet módosítására.”
(3) Az R1. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2. számú melléklet 12., 13. és 14. sora szerinti adatokat az R. 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
formátumban kell átadni
a) a 2. számú melléklet 12. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 1. pontja szerinti attribútum adatokkal,
b) a 2. számú melléklet 13. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti attribútum adatokkal és
c) a 2. számú melléklet 14. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 4. pontja szerinti attribútum adatokkal.”
5. §		
Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A TeIR mindenki számára biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában
a 3. § (5) bekezdésében felsorolt formátumokban.
(2) A TeIR mindenki számára térítésmentesen elérhető része a TÉRPORT alrendszer.
(3) A TeIR TÉRPORT alrendszerében elérhetőeken túli alkalmazásaihoz térítésmentesen – jogszabályban
meghatározott feladataik ellátása érdekében – a következő szervezetek munkatársai férhetnek hozzá:
a) költségvetési szervek és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek,
b) Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint határon túli magyar nyelven oktató
felsőoktatási intézmények,
c) nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek,
d) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton
keresztül történik. A hozzáférés igénylő oldaláról felmerülő technikai feltételeit az igénylő biztosítja.
(5) Azon szervezetek munkatársai és természetes személyek, amelyek megbízás alapján a (3) bekezdésben
meghatározott szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek, a megbízás
időtartamára eseti hozzáférést kapnak.
(6) A TeIR információihoz a középfokú oktatásban részt vevő intézmények tanulói, továbbá a (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott felsőoktatási képzésben részt vevő intézmények hallgatói oktatási célból
térítésmentesen férhetnek hozzá azzal, hogy az oktatási célú hozzáférés az erre a célra kialakított minta-adatbázison
valósul meg.
(7) A (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést az érintett szerv vezetője igényelheti a TeIR
üzemeltetőjénél. Az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést a megbízó szerv vezetője
igényli a munkát végző közreműködő szerv munkatársa részére.
(8) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a hozzáférési jogosultság megszűnését az érintett
szerv vezetője legkésőbb a megszűnést követő 3 munkanapon belül köteles jelezni a TeIR üzemeltetőjének.
(9) A (8) bekezdésben szereplő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlan felhasználó
költségtérítést köteles fizetni.
(10) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a TeIR üzemeltetőjének joga van a jogosultságot
rendszeresen felülvizsgálni, valamint megszüntetni.
(11) A (6) bekezdésben meghatározott oktatási célú hozzáférés egy évig érvényes, amely megújítható a tanulói és
a hallgatói jogviszony fennállásáig évente.”
6. §		
Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A TeIR regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a 8. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott szervezeti körbe
nem tartozó szervezetek munkatársai és természetes személyek költségtérítés ellenében vehetik igénybe, amely
költségtérítés nem haladhatja meg az adatok összegyűjtésének, előállításának és terjesztésének legfeljebb öt
százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét.”
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7. §		
Az R1. 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A TeIR üzemeltetője a miniszter által jóváhagyott 3 éves időtávra gördülő tervezéssel kidolgozott fejlesztési terv
alapján ellátja a TeIR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is.”
8. §		
Az R1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
lép.
9. §

1. § (2) bekezdésében a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási” szöveg,
2. § i) pontjában az „adatszolgáltatónál” szövegrész helyébe az „adatkezelő szervezetnél” szöveg,
3. § (6) bekezdésében a „projektszintű” szövegrész helyébe a „településszintű összegzett” szöveg,
4. § (3) bekezdésében az „alábbi részletezettséggel” szövegrész helyébe az „alábbi meta információk
részletezettségével” szöveg,
5. § (2) és (4) bekezdésében a „szervezetek” szövegrész helyébe a „szervezetek munkatársai” szöveg,
11. § (3)–(5) bekezdésében a „közszolgáltatási” szövegrész helyébe a „támogatási” szöveg

(1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. §		
Hatályát veszti az R1. 12. § (2) bekezdése.

2. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok
gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
módosítása
11. §		
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről,
megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok (a továbbiakban:
dokumentációk) a következők:]
„c) a területrendezési hatósági eljárás során kiadott határozat és a térségi területfelhasználási engedély iránti
kérelem, valamint a törvényszéki határozat;”
12. §

(1) Az R2. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Dokumentációs Központ működéséért a területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
a felelős. A Kormány a Dokumentációs Központ üzemeltetőjeként a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Üzemeltető) jelöli ki. A Dokumentációs
Központ üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokhoz a miniszter hozzájárulást biztosít, amelynek forrását a miniszter
irányítása alá tartozó költségvetési fejezet költségvetéséből kell biztosítani a céllal összefüggésben megtervezett
előirányzat terhére.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti előirányzaton rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással nem terhelt források
alakulásának figyelembevételével az üzemeltetési költségekhez történő hozzájárulás mértékéről az Üzemeltetővel
évente támogatási szerződésben állapodik meg.”
(2) Az R2. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter hagyja jóvá. Az Üzemeltetési Szabályzatot
az Üzemeltető honlapján közzé kell tenni.”

13. §

(1) Az R2. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az 1. § a) pont ad) alpontja, valamint az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti dokumentáció (6) és (7) bekezdés
szerinti elektronikus példányát a kidolgozásért felelős szerv az elfogadást követően 30 napon belül megküldi
a Dokumentációs Központnak.
(3) Az 1. § c) pontja szerinti határozatot és a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelmet a határozat jogerőre
emelkedését követő 30 napon belül az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
megküldi a Dokumentációs Központnak. Ha a térségi területfelhasználási engedélykérelemről hozott határozat
elleni kereset ügyében a törvényszék határozatot hoz, azt az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.
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Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal évente megküldi az illetékességébe
tartozó területrendezési hatósági eljárásokat tartalmazó – a 2. melléklet szerint kitöltött – összesítő táblázatot
a Dokumentációs Központnak.”
(2) Az R2. 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények
digitális vektoros állományának (7) bekezdésben leírt GML formátumú dokumentációját az alábbiak szerint kell
elkészíteni:
a) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi
területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen, egy rétegben kell vektoros formátumban
dokumentálni. Az összetartozó – azonos területfelhasználási kategóriákhoz tartozó – területeket településenként
egyesíteni szükséges. A térségi területfelhasználási kategóriákat tartalmazó fedvények attribútum-táblázatában
a 1. melléklet 1. pontja szerinti tartalom megjelenítése szükséges.
b) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit
településenként szakaszolva és tényleges elhelyezkedésének megfelelően, kategóriánként egy rétegben kell
vektoros állományban dokumentálni. A műszaki infrastruktúra-hálózatokat tartalmazó fedvények attribútumtáblázatában a 1. melléklet 2. pontja szerinti tartalom megjelenítése szükséges.
c) A területrendezési tervek szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra egyedi építményeket tartalmazó
kategóriánként kialakított fedvények attribútum-táblázatában elemenként a 1. melléklet 3. pontja szerinti tartalom
megjelenítése szükséges. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú
szükségtározó, az országos vízkár-elhárítási célú tározó, a 10 millió m3-t meghaladó térfogatú, vízkár-elhárítási célú
tározás és fejlesztési lehetősége, és a 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási
célú tározás és fejlesztési lehetősége esetében az összetartozó területeket településenként egyesíteni szükséges.
d) A területrendezési tervek térségi övezeteit településenként összegezve kell övezetenként kialakított rétegben
a vektoros állományban dokumentálni. Az összetartozó – egy tervlapon ábrázolt – térségi övezeteket átfedés nélkül
kell a vektoros állományban dokumentálni. A térségi övezeteket tartalmazó fedvények attribútum-táblázatában
a 1. melléklet 4. pontja szerinti tartalom feltüntetése szükséges.”
14. §		
Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Dokumentációs Központ az átadott dokumentációkat az 1. §-ban felsoroltaknak megfelelően elkülönítetten
gyűjti, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti metaadatokat feldolgozza és adatbázisban tárolja, valamint az 1. § c) pontja szerinti
dokumentációkat a 2. mellékletnek megfelelően tartja nyilván.”
15. §		
Az R2. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A Dokumentációs Központ a 3. § (11) bekezdésében leírt állományok esetében a térinformatikai
feldolgozhatóság érdekében ellenőrzi azok helyzeti- és topológiai-helyességét, valamint az 1. melléklet szerinti
attribútum adatok meglétét. Ha a Dokumentációs Központ hiányosságot és az előírásoktól eltérő kidolgozottságot
talál, erről tájékoztatja a beküldő szervezetet.”
16. §

(1) Az R2. a 3. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) Az R2. a 4. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

17. §		
Az R2.
a)
1. § a) pont aa) alpontjában az „Országos Területfejlesztési Koncepció” szövegrész helyébe az „Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció” szöveg,
b)
1. § e) pontjában, valamint 3. § (5) bekezdésében az „Országos Területfejlesztési Tanács” szövegrész helyébe
az „Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum” szöveg,
c)
3. § (7) bekezdésében az „(1)–(4) bekezdés” szövegrész helyébe az „1. § a) pont ac) és ad) alpontja” szöveg,
valamint a „dokumentációk rajzi munkarészei esetében” szövegrész helyébe a „dokumentációk elfogadott
rajzi munkarészei esetében” szöveg
lép.
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18. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
2. § (3) bekezdése,
b)
9. §-a.

3. Záró rendelkezés
19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 83–85. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Az alap téradatokra vonatkozó téradattémák
megnevezése a Nemzeti Környezeti
(1.

Számszerű és térképi adatok témakörei

Térinformatikai Rendszer létrehozásáról

Téradattémák adatgazdái)

és működtetéséről szóló kormányrendelet
alapján

„
83.

6.1. Elfogadott országos, kiemelt
térségi és megyei területrendezési
tervek

84.

6.2. Térségi szerkezeti tervek

85.

6.3. Térségi övezetek

Területgazdálkodási, -korlátozási,
-szabályozási övezetek és
adatszolgáltató egységek

területrendezésért felelős
miniszter

”
2. Az R1. 1. számú melléklet C:39 mezője helyébe a következő mező lép:
(Téradattémák adatgazdái)
(2.4.7. Felnőttképzés)

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

3. Az R1. 1. számú melléklet C:79 mezője helyébe a következő mező lép:
(Téradattémák adatgazdái)

(5.1. Intézményrendszer, közigazgatás)

területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős miniszter,
területfejlesztésért felelős miniszter

4. Az R1. 1. számú melléklet C:81 mezője helyébe a következő mező lép:
(Téradattémák adatgazdái)

(5.3. Dokumentumok, tervanyagok)

területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős miniszter,
területfejlesztésért felelős miniszter
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2. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés

Az 1. számú melléklet

Adatátadás

Vonatkoztatási

megnevezése

témaköre

gyakorisága

egység

Átadási határnap)

„

14.

DK

Térségi
övezetek
térképi
lehatárolása
az elfogadott
területrendezési
tervekben

6.3.

frissítést
követően

ország, kiemelt
térség, megye

frissítést követő
90. nap

”
2. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés

Az 1. számú melléklet

Adatátadás

Vonatkoztatási

megnevezése

témaköre

gyakorisága

egység

3.3.

frissítést
követően

ország

Átadási határnap)

„

16.

MEKH

Kőolaj-,
földgáz-,
szén-, villamos
energiatermelés,
megújuló
energiahordozókból
történő
villamos
energiatermelés

frissítést követő
90. nap

”
3. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 88. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés

Az 1. számú melléklet

Adatátadás

Vonatkoztatási

megnevezése

témaköre

gyakorisága

egység

Átadási határnap)

„

88.

ME

Egységes
Monitoring
Információs
Rendszer
(EMIR),
Fejlesztéspolitikai
Adatbázis és
Információs
Rendszer (FAIR),
INTERREG
Monitoring és
Információs
Rendszer (IMIR)

5.2.

havonta

projekt

frissítést követő
15. nap

”
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4. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 92–95. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés

Az 1. számú melléklet

Adatátadás

Vonatkoztatási

megnevezése

témaköre

gyakorisága

egység

Átadási határnap)

„
OH

Felsőoktatási
felvételi adatok

2.4.4.

évente vagy
frissítést
követően

középfokú
oktatási
intézmény

frissítést követő
90. nap

93.

BM OKF

Önkormányzati
feladatkörbe
tartozó ár- és
belvízvédelmi
védekezés
adatai

4.12.

évente vagy
frissítést
követően

előfordulási
hely

frissítést követő
90. nap

94.

BM OKF

Katasztrófavédelem
kirendeltségei

4.12.

évente vagy
frissítést
követően

település

frissítést követő
90. nap

BM OKF

Veszélyes
ipari üzemek
települések
szerint

4.12.

frissítést
követően

település

frissítést követő
90. nap

92.

95.

„
5. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 124. sorral egészül ki:
(1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés

Az 1. számú melléklet

Adatátadás

Vonatkoztatási

megnevezése

témaköre

gyakorisága

egység

Átadási határnap)

„

124.

KEKKH

Az állam
által nyújtott
azonosítási
szolgáltatásokra
vonatkozó
területi
statisztikai
adatok

5.1.

évente vagy
frissítést
követően

regisztráció
helyszíne
(település)

frissítést követő
90. nap

”
6. Az R1. 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése

1.

A

B

Adatkezelő szervezet neve

Rövidítés

2.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

3.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

4.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

5.

Dokumentációs Központ

6.

Belügyminisztérium

7.

FGSZ Földgázszállító Zrt.

FGSZ

8.

Földmérési és Távérzékelési Intézet

FÖMI

9.

Földművelésügyi Minisztérium

10.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

11.

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

12.

Igazságügyi Minisztérium

NAV
NFSZ
ÁNTSZ
DK
BM

FM
GYSEV
HM Térképészeti Kft.
IM
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13.

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

KKK

14.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NFM

15.

Központi Statisztikai Hivatal

16.

Magyar Államkincstár

17.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

MÁV

18.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

MBFH

19.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH

20.

Magyar Nemzeti Bank

MNB

21.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

22.

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és
Agrokémiai Kutatóintézete

23.

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

MAVIR

24.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

NÉBIH

25.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

MOL

26.

Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM

27.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

28.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

NKH

29.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

EMMI

30.

Oktatási Hivatal

31.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

32.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

33.

Országos Közegészségügyi Központ

34.

Országos Mentőszolgálat

35.

Országos Meteorológiai Szolgálat

36.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

37.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

38.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

39.

Miniszterelnökség

KSH
Kincstár

SZTNH
MTA-TAKI

NMHH

OH
OEP
BM OKF
OKK
OMSZ
Meteorológia
ONYF
OVF
KEKKH
ME
”

7. Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 52. sora.

3. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek elfogadásra került vektoros térképi állományaiban
kötelezően használandó attribútum-adatstruktúra
1. Térségi területfelhasználás esetén:
Területfelhasználási
kategória

szöveg (Text)

Területfelhasználási
Település

kategória adott településre
eső területe [ha]

szöveg (Text)

szám, egy tizedes
pontossággal
(Double/Float)

Település közigazgatási

Területrendezési terv

területe [ha]

elfogadásának dátuma

szám, egy tizedes
pontossággal
(Double/Float)

dátum: év/hó/nap
(Date
yyyy-mm-dd)
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2. Műszaki infrastruktúra-hálózat esetén:
Műszaki infrastruktúra-

Műszaki infrastruktúra

elem kategóriája

elem elnevezése

szöveg (Text)

szöveg (Text)

Műszaki infrastruktúraTelepülés

Területrendezési terv

elem adott településre eső

elfogadásának dátuma

hossza [km]

szám, egy tizedes
pontossággal
(Double/Float)

szöveg (Text)

dátum: év/hó/nap
(Date
yyyy-mm-dd)

3. Műszaki infrastruktúra egyedi építménye esetén:
Műszaki infrastruktúra- elem

Műszaki infrastruktúra-elem

Területrendezési terv

kategóriája

elnevezése

elfogadásának dátuma

szöveg (Text)

dátum: év/hó/nap
(Date
yyyy-mm-dd)

szöveg (Text)
4. Térségi övezetek esetén:

Térségi övezet adott
Térségi övezet elnevezése

Település

településre eső területe
[ha]

szöveg (Text)

szöveg (Text)

szám, egy tizedes
pontossággal
(Double/Float)

Település közigazgatási

Területrendezési terv

területe [ha]

elfogadásának dátuma

szám, egy tizedes
pontossággal
(Double/Float)

dátum: év/hó/nap
(Date
yyyy-mm-dd)
”

4. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

A területrendezési hatósági eljárások éves összesítő táblázatának kötelező adattartalma
Sorszám
KÉRELEMRE VONATKOZÓ ADATOK

Kérelem beérkezésének időpontja
Kérelmező megnevezése
Engedélyezés típusa
Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett területrendezési terv

ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett településrendezési
eszköz
Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett települések
Engedélyt kiadó hatóság
Ügyintéző

HATÁROZATRA VONATKOZÓ ADATOK

Érintett hatóságok*
Engedély iktatószáma
Engedély kiadásának dátuma
Engedély érvényességi dátuma

* Több állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékesség esetén.”
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A Kormány 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő
16/B. §-sal egészül ki:
„16/B. § E rendeletnek a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr2.) megállapított rendelkezéseit
azokra a hiteles mérőeszközökre is alkalmazni kell, amelyeknek a hitelesítési hatálya a Mód. Kr2. hatálybalépése
napján még nem járt le.”
2. §		
Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
Az R. 2. számú mellékletébe foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[Sorszám

1.

Megnevezés

A hitelesítés hatálya
(év)]

Vízmérők
a) bekötési és törzshálózati

8

b) mellékvízmérő elszámolásra

8

c) mellékvízmérő költségmegosztásra

korlátlan

d) telki vízmérő

8

A Kormány 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 41/E. §
(1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Kiemelt projektek támogatására irányuló felhívások esetén az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be
kell mutatni)
„d) a kiemelt projekt tárgyának és támogatást igénylőjének meghatározása során a projektjavaslatok
versenyeztetése mellőzésének indokait.”
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2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A. § (1) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, 87. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény
a) nem éri el szolgáltatás és árubeszerzés esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő
eredeti támogatási összeg 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén a támogatási
szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, az irányító hatóságnak kell
alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését,
b) eléri az a) pont szerinti mértéket, vagy, ha a projekt eredeti támogatása meghaladja az egymilliárd forintot,
a költségnövekmény megítélése vonatkozásában az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter által
megbízott igazságügyi szakértő bevonása szükséges.
(2) Ha a támogatási szerződés vagy támogatói okirat több projektelemet foglal magában, a meghatározó értékű
projektelem tárgya szerint kell az (1) bekezdés szerinti költségnövekményt minősíteni.
(3) Ha a költségnövekmény mértéke eléri a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti
támogatási összeg 30%-át, európai uniós forrás terhére nem számolható el a költségnövekmény.”
3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 31. alcíme a következő 89/A. §-sal egészül ki:
„89/A. § Több kiemelt projektnek a Kormány döntése alapján történő összevonása esetén az irányító hatóság
gondoskodik – az összevonással érintett projektek támogatási szerződéseinek pénzügyi rendezésével egyidejűleg –
a hatályban maradó támogatási szerződés módosításáról.”
4. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/L. §-sal egészül ki:
„201/L. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2016. (XI. 17.)
Korm. rendelettel [a továbbiakban: 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet] megállapított 41/E. § (1) bekezdés d) pontját
a 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és a 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.
(2) A 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel megállapított 89/A. §-t, 1. melléklet 62.1. pontját és 5. melléklet
3.3.6.4. pontját a 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási
jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(3) A 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel megállapított 1. melléklet 25.3. pontját a 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
hatálybalépését követően megkezdett tartalmi értékelésekre kell alkalmazni.”
5. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
5. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
6. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
6.15. pontjában a „6.4., 6.5., 6.8., 6.12.” szövegrész helyébe a „6.4–6.8.” szöveg,
b)
62.1. pontjában a „vagy a bíróság határozata” szövegrész helyébe a „ , a bíróság határozata vagy a 89/A. §
szerinti esetben közös megegyezés” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
1.
6.9–6.12. pontja,
2.
6.14. pontja,
3.
6.15. pont c) alpontjában a „ha” szövegrész.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 6.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.8. A pénzügyi ellenjegyzést követően az ellenjegyző átadja a támogatásra javasolt támogatási kérelmeket
tartalmazó döntési javaslatot az irányító hatóság kötelezettségvállalásra jogosult vezetőjének, aki a döntési
javaslatot – a kiemelt projektek kivételével – megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,
mint a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője részére az 549/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet 7. §-a szerinti ellenjegyzés céljából.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 6.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.13. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter ellenjegyzését követően az irányító hatóság
vezetője a 65. § (1) bekezdése szerint döntést hoz.”
3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 25.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.3. A támogatási kérelmek értékelését az irányító hatóság vezetője döntésének megfelelő számú, általa kijelölt
értékelő végzi. A kiemelt projekt értékelésére az irányító hatóság vezetője köteles legalább két értékelőt kijelölni.”

2. melléklet a 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3.6.4. Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható
költségének 2%-át, kölcsön formájában nyújtott pénzügyi eszköz esetén 10%-át.”

A Kormány 346/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontjára tekintettel, a 12. § (3) bekezdésében és
az (5) bekezdés a)–f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű hatósági ügyekben koordinációs feladatokat
ellátó kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat (a továbbiakban:
kormánymegbízott) jelöli ki.
(2) A kormánymegbízott az (1) bekezdés szerinti koordinációs feladatainak ellátása során együttműködik a Digitális
Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki
biztossal (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), és minden hónap ötödik napjáig a kiemelt jelentőségű ügyben
eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá
a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és
a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű
jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 3–6. mellékletében
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foglalt – kitöltött – táblázatok megküldésével tájékoztatja a miniszterelnöki biztost a kiemelt jelentőségű ügyekkel
kapcsolatos intézkedéseiről és a kiemelt jelentőségű ügyek állásáról.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a Biatorbágy területén mezőgazdasági gépgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Biatorbágy közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 7773 és 7790 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő mezőgazdasági
gépgyártó üzem, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló
beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a Göd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont
16.2. alpontjában és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Göd közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 6462, 6468/8, 6501, 017, 018/43, 018/44,
020/1, 021, 039/210, 040, 041/2, 102/2, 2092/6, 3825, 4604/1, 4662, 4877, 4880, 5721, 6025, 6462, 022/43,
038, 039/208, 040, 041/2, 041/3, 041/4, 041/5, 3328/8, 4655/2, 4656, 4657/1, 046, 048/4, 049/2, 1829/11,
1830, 6901, 048/4, 071, 073/6, 074, 0171, 0173, 0174 helyrajzi számon, valamint a Göd külterületén lévő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 102/2, 102/17, 102/18, 102/19, 102/21 helyrajzi számon nyilvántartott
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földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően
kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházásokkal,
valamint
b)
a Dunakeszi külterületén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 08, 014/1, 015/12, 015/13, 015/4, 015/5,
015/6, 015/7, 016/7, 016/9, 028/9, 028/10, 030/258, 030/259, 030/261, 030/262, 030/265, 030/267, 030/268,
030/271, 030/274, 030/277, 030/280, 031/2, 032/37, 032/39, 032/41, 032/43, 032/45, 032/47, 032/49, 032/51,
032/53, 032/55, 032/57, 032/59, 032/61, 032/63, 032/65, 032/67, 032/69, 032/71, 032/73, 032/75, 032/77,
032/79, 032/81, 032/83, 032/85, 032/87, 032/89, 032/91, 033/1, 034/25, 034/26, 034/28, 034/29, 034/33,
034/34, 034/37, 034/38, 034/41, 034/42, 034/44, 034/45, 034/47, 034/48, 034/49, 034/51, 034/52, 034/54,
034/56, 034/58, 034/60, 034/62, 034/64, 034/66, 034/68, 034/70, 034/72, 034/74, 034/76, 034/78, 034/80,
034/82, 034/84, 034/86, 07/168, 07/171, 07/173, 07/175, 07/177, 07/179, 07/180, 07/182, 07/181, 07/184,
07/185, 07/186, 07/187, 07/188, 07/189, 07/190, 07/191, 07/192, 07/194, 07/196, 07/198, 07/200, 07/202,
07/204, 07/206, 07/208, 07/210, 07/212, 07/214, 07/216, 07/218, 07/223, 07/77, 07/78, 07/79, 07/80, 07/81,
07/82, 07/83, 04/2, 06, 09/1, 017/3, 034/24, 034/36, 034/40, 034/50, 034/53, 028/8, 028/11, 016/6 helyrajzi
számon nyilvántartott földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős
befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő M2 autópálya Dunakeszi északi
csomópont és 2. sz. főút közötti összekötő út megépítésével összefüggő infrastruktúra fejlesztésére irányuló
beruházásokkal
függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához, valamint
b)
a beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb
munkák megvalósításához
szükségesek.
2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell
beszerezni.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárás,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete
a Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Szerencs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 086/12, 086/13 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből
telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő üveggyapotot
gyártó üzem, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló
beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.
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2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
6. §		
Hatályát veszti a „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén
megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 73/2016. (XI. 17.) FM rendelete
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 2., 17., 18. és
27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
65. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A haszonbérleti szerződés megkötését követően a vadászatra jogosult az 1. számú mellékletben meghatározott
adattartalommal, a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt
be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a vadászatra jogosultat az 1. számú melléklet B. pontja szerinti
adattartalommal nyilvántartásba veszi. A vadászati hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a vadászterület
azonosító kódszámát kiegészíti a vadászterület fekvése szerinti vadgazdálkodási tájegység kódszámával.”
2. §		
A Vhr. 2/A. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A vadászati hatóság a Vtv.-ben meghatározott eseten túl a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból törli, ha)
„d) a vadászatra jogosult elmulasztja a 15/A. §-ban meghatározott határidőn belül a vadgazdálkodási üzemterv
benyújtását, vagy a vadászati hatóság a 15/A. § szerinti vadgazdálkodási üzemtervet nem hagyja jóvá.”
3. §		
A Vhr. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Ha az adott tájegység vonatkozásában nincs kiadott tájegységi vadgazdálkodási terv, a vadászati jog
haszonbérletére vonatkozó szerződést a vadászati hatóság azzal hagyja jóvá és a vadászatra jogosultat azzal veszi
nyilvántartásba, hogy a vadászatra jogosultat kötelezi a vadgazdálkodási üzemterv – tájegységi vadgazdálkodási
terv hatálybalépését követő hat hónapon belüli – benyújtására.”
4. §		
A Vhr. a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § Ha az adott tájegység vonatkozásában nincs kiadott tájegységi vadgazdálkodási terv, a vadászatra jogosult
a tájegységi vadgazdálkodási terv alapján elkészített vadgazdálkodási üzemterv hatályának kezdetéig terjedő
időszakra vonatkozóan a vadászterület vadállománya létszámának figyelembevételével átmeneti vadgazdálkodási
tervet nyújt be, amelyet a vadászati hatóság akkor hagy jóvá, ha az a vad és élőhelyének védelmét biztosítja.
Az átmeneti vadgazdálkodási tervre egyebekben az éves vadgazdálkodási tervre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”
5. §		
A Vhr. 96. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 73/2016. (XI. 17.) FM rendelettel
[a továbbiakban: 73/2016. (XI. 17.) FM rendelet] megállapított rendelkezéseket a 73/2016. (XI. 17.) FM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
6. §		
A Vhr. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 73/2016. (XI. 17.) FM rendelethez
„4. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez
MINTA
................................................................... Megyei Kormányhivatal

I.
A VADÁSZTERÜLETEK NYILVÁNTARTÁSA
Vadászterület

A nyilvántartásba vett

azonosító száma

vadászatra jogosult neve,

(megye, vadászterület

székhelye

sorszáma)

Vadászterület rendeltetése

Vadászterület

Vadgazdálkodási tájegység

(megnevezve)

nagysága

száma

II.
A VADÁSZTERÜLETEK 11 SZÁMKARAKTERŰ AZONOSÍTÓ KÓDSZÁMA TARTALMA
Megye

Vadászterület sorszáma

–

Tájegység

–

Megye: a vadászterület elhelyezkedése megyék szerint, 2–20-ig a KSH sorszámoknak megfelelően.
Vadászterület számjele (4+2 karakter): országosan és megyénként észak–déli irányban, nyugatról kelet felé haladva
egyesével és emelkedő sorrendben számozott.
Vadgazdálkodási tájegység: a vadászterület kódszámának utolsó három számjegye annak a vadgazdálkodási
tájegységnek a kódszáma, amelyben területén a vadgazdálkodási egység elhelyezkedik.
A hatjegyű kódszámok kialakítása a következő alapelveket követi:
1.
Megtartható a korábbi hatjegyű kódszámnak az első 5 számjegye, ha az ajánlott és a régi vadászterület
területe legalább 80%-ban megegyezik. Amennyiben korábbi osztódás miatt az első 5 számjegy két vagy
több vadgazdálkodási egység esetében azonos lenne, akkor az 5. számjegy még fel nem használt értékeivel
kell az ilyen vadászterületeket megkülönböztetni. A 6. számjegy értéke minden esetben „0”, amely a későbbi
változások kódszámokkal való követését teszi lehetővé.
2.
Abban az esetben, ha az ajánlott vadászterület és a régi vadászterületek közötti előbbi mértékű átfedés nem
áll fenn, akkor az ott működő vadgazdálkodási egység(ek) hatjegyű kódszámának első 4 számjegyét kell
átvenni és az 5. számjegy értéke „5”. Amennyiben az első 4 számjegy több vadgazdálkodási egység esetében
is megegyezik, akkor értelemszerűen 6, 7, 8 és 9 értékek is adhatók. A 6. számjegy értéke minden esetben
„0”, amely a későbbi változások kódszámokkal való követését teszi lehetővé.
3.
Amennyiben az előbbi lehetőségek kimerülnek, akkor a régi és az ajánlott vadgazdálkodási egységek
kódszámai utáni új kódszám határozható meg. Ebben az esetben az 5. számjegy értéke minden esetben
„5” kell legyen és a 6. számjegy értéke minden esetben „0” kell legyen.
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Megye

Megye

Vadászterület számjele

kódszáma

megnevezése

kezdőértéke

02

Baranya

5001

03

Bács-Kiskun

6001

04

Békés

9501

05

Borsod-Abaúj-Zemplén

6501

06

Csongrád

8001

07

Fejér

4001

08

Győr-Moson-Sopron

1001

09

Hajdú-Bihar

9001

10

Heves

7001

11

Komárom-Esztergom

2501

12

Nógrád

5501

13

Pest

5701

14

Somogy

3501

15

Szabolcs-Szatmár-Bereg

8501

16

Jász-Nagykun-Szolnok

7501

17

Tolna

4501

18

Vas

1501

19

Veszprém

3001

20

Zala

2001

A vadgazdálkodási tájegységek kódszámai és elnevezései
Vadgazdálkodási

Vadgazdálkodási

táj

tájegység

Elnevezés

1

101

Tiszazugi

1

102

Maros-csongrádi

1

103

Békési

1

104

Szarvasi

1

105

Körös-berettyói

1

106

Nagykunsági

1

107

Hajdúsági Erdőspuszták

1

108

Hajdúsági Löszhát-Hortobágy

1

109

Nyírségi

1

110

Felső-tiszavidéki

1

111

Tiszamenti

1

112

Sárrét-bihari

2

201

Börzsöny-gödöllői

2

202

Nógrád-cserháti

2

203

Bükki

2

204

Cserehát-aggteleki

2

205

Bükkalja-taktaközi

2

206

Zemplén-bodrogközi

3

301

Pesti-síksági

3

302

Észak-bács-kiskuni

3

303

Illancs-bugaci

3

304

Közép-bács-kiskuni
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3

305

Alsó-tiszamenti

3

306

Kiskunsági

3

307

Közép-pesti

3

308

Tápió-vidéki

3

309

Jászsági

3

310

Mátra-alja-dél-hevesi

3

311

Tisza-tói

4

401

Mezőföldi

4

402

Külső-somogyi

4

403

Kapos-tolnai

4

404

Zselic-közép-somogyi

4

405

Belső-somogyi

4

406

Mecseki

4

407

Dél-baranyai ártéri

4

408

Tolnai-hegyháti

4

409

Gemenci

4

410

Dél-balatoni

5

501

Hanság-mosoni

5

502

Vas-soproni-síksági

5

503

Alpokaljai

5

504

Rába-menti-kemenesháti

5

505

Zalai-dombsági

5

506

Zala-kisbalatoni

5

507

Bakonyi

5

508

Marcal-medencei

5

509

Bakonyalja-komáromi

5

510

Vértes-hegységi

5

511

Velencei

5

512

Dunazugi

5

513

Balaton-felvidéki
”

A nemzetgazdasági miniszter 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelete
a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

1. A vámjogi szakértői hatósági képzés és a képzést lebonyolító képző szerv
1. §

(1) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (5) bekezdésében
meghatározott vámjogi szakértői hatósági vizsgára (a továbbiakban: hatósági vizsga) felkészítő képzésnek
– a 2447/2015/EU bizottsági végrehajtási rendelet 27. cikkével összhangban – olyan vámjogi hatósági képzés
teljesítése fogadható el, amelyet a Vtv. 23. § (6) bekezdése szerint nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás)
vett
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a)

a felnőttképzésről szóló törvény szerint szerzett, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/2012.
Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott, vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű
szakképesítés vagy e szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés-ráépülés vagy vámügyintéző megnevezésű
részszakképesítés megszerzésére irányuló képzésre vonatkozó engedély birtokában felnőttképzést folytató
oktatási intézmény vagy
b)
vámszakmai szövetség
szervez.
(2) A hatósági vizsgára felkészítő képzésnek (a továbbiakban: hatósági képzés) az (1) bekezdésben meghatározott
képzéseken túl elfogadható – az adópolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző
szervezet) által a 17. § szerinti Vámjogi Szakértői Hatósági Képzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata
alapján jóváhagyott és a kormányzati portálon közzétett – olyan felsőfokú végzettségi szintet adó képzés
vagy szakirányú továbbképzés teljesítése is, amelynek tananyagában az 1. melléklet szerinti vámszakmai
vizsgatárgykörök oktatása legalább 70%-ot tesz ki, feltéve, hogy a képzés befejezése és a hatósági vizsgára
jelentkezés időpontja között két évnél hosszabb idő nem telik el.
(3) A hatósági vizsgára bocsátáshoz kizárólag az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU
európai parlamenti és a tanácsi rendelet 5. cikk 2. pontja szerinti vámjogszabályok képzésére vonatkozó átfogó jellegű
tananyagra épülő képzés fogadható el.
2. §

(1) A nyilvántartásba kérelemre a hatósági vizsgát és az arra felkészítő hatósági képzést szervező és lebonyolító szerv
(a továbbiakban: képző szerv) vehető fel, amely
a)
az 1. §-ban meghatározott követelményeknek megfelel,
b)
rendelkezik az 5. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő oktatókkal és a 6. § (1) bekezdés szerinti
igazolás kiállítására jogosult személyekkel,
c)
rendelkezik a 4. § szerinti képzési programmal,
d)
rendelkezik a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges, a képzési programban vállalt személyi és tárgyi
feltételekkel, és
e)
nem áll fenn vele szemben az (5) bekezdésben meghatározott kizáró ok.
(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a Vtv. 23. § (7) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
(3) A képző szerv a Vtv. 23. § (7) bekezdésében meghatározott adataiban bekövetkezett változást a nyilvántartásba
vételt végző szervezetnek a változástól számított nyolc napon belül köteles bejelenteni.
(4) A nyilvántartásba vételt végző szervezet törli a nyilvántartásból a képző szervet, ha
a)
a képző szerv kéri a törlését,
b)
a képző szerv jogutód nélkül megszűnik,
c)
a képző szerv a (3) bekezdésben meghatározott változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és
azt a nyilvántartásba vételt végző szervezet felszólítását követő nyolcadik napig sem pótolja vagy
d)
a képző szerv a képzési programban foglaltakat nem teljesíti.
(5) Ha a képző szervet a nyilvántartásból a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott okból törölte a nyilvántartást
végző szervezet, akkor a törlést követő két éven belül a nyilvántartásba nem vehető fel.
(6) A képző szervek nevéről, elérhetőségéről a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kormányzati portálon nyújt
tájékoztatást.

3. §

(1) A hatósági képzés az 1. mellékletben meghatározott vizsgatárgykörök ismeretanyagának oktatása révén a vámjogi
szakértői hatósági vizsgára történő felkészítést biztosítja.
(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet kialakítja, és indokolt esetben felülvizsgálja a hatósági képzés és a hatósági
vizsga – vámügyekkel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges és arányos tudás megszerzéséhez igazodó –
követelményrendszerét, valamint ezzel összefüggésben az írásbeli vizsgához kapcsolódó kérdéstárat és a szóbeli
vizsgához kapcsolódó tételsort, melyeket a kormányzati portálon közzétesz.
(3) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a (2) bekezdés szerinti feladatai ellátása során együttműködik a Nemzeti
Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) és a képző szervekkel, számukra véleményezési lehetőséget biztosít, és
a módosítást a véleményük figyelembevételével alakítja ki.
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4. §

(1) A képző szervnek rendelkeznie kell az 1. melléklet szerinti vizsgatárgykörök ismeretanyagának elsajátítására
alkalmas képzési programmal, amelyet a nyilvántartásba vételt végző szervezet hagy jóvá a Bizottság javaslata
alapján.
(2) A képzési program tartalmazza:
a)
a képzés során megszerezhető ismereteket,
b)
a képzésben való részvétel feltételeit,
c)
a képzés időtartamát,
d)
a képzés módszereit,
e)
a képzés személyi és tárgyi feltételeinek megjelölését és biztosításának igazolását,
f)
a képzésben részt vevők jelenléti nyilvántartásának rendjét.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott képzési időtartam vizsgatárgykörönként nem lehet kevesebb
8 tanóránál.
(4) A hatósági vizsgára történő hatékony felkészülés érdekében a képző szerv oktatási segédanyagot készíthet, amelyet
a Bizottság javaslatára a nyilvántartásba vételt végző szervezet hagy jóvá.
(5) A képzési programot és az oktatási segédanyagot a képző szerv a joganyag jelentős részét érintő jogszabályváltozás
esetén, de legalább kétévente felülvizsgálja és az aktualizált képzési programot az (1) bekezdés szerinti
jóváhagyásra megküldi a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. Új képzési ciklus az aktualizált képzési program
jóváhagyása esetén kezdhető meg.
(6) A képzésben az vehet részt, aki
a)
rendelkezik érettségi végzettséggel és
b)
vámügyi tevékenységet folytató vállalkozásnál, vámszakmai szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti
szervnél, államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál vámszakmai területen a jelentkezést
megelőző hat éven belül legalább hároméves vámszakmai tapasztalatot szerzett.
(7) A képzésen történő részvétel további feltétele, hogy a résztvevő – a 6. § (1) bekezdése szerinti – igazolás kiállítása
céljából hozzájáruljon a természetes személyazonosító- és lakcímadatainak a képző szerv általi kezeléséhez.

5. §

(1) A képző szervnél a hatósági képzés tekintetében oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki
a)
felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és legalább négyéves vámszakmai tapasztalatot szerzett
aa)
vámügyi tevékenységet végző vállalkozásnál,
ab)
államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál vámszakmai, adózási vagy logisztikai
területen,
ac)
felsőoktatásban pénzügyi, gazdasági területen oktatóként,
ad)
vámügyi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy
érdekképviseleti szervénél, szövetségeinél, vagy
b)
középfokú végzettséggel rendelkezik, és az a) pont aa)–ad) alpont valamelyike szerinti szervezetnél legalább
tízéves vámszakmai, adózási vagy logisztikai tapasztalatot szerzett, és
c)
az a) vagy b) pont szerinti vámszakmai, adózási vagy logisztikai tapasztalat megszerzése és a hatósági képzés
tekintetében oktatóként való foglalkoztatás kezdő időpontja között kevesebb, mint egy év telt el.
(2) A képző szerv a 2. § (2) bekezdése szerinti kérelemben bejelenti a képzést végrehajtó oktatókat név szerinti
felsorolásban és mellékletként csatolja a részletes szakmai önéletrajzukat, valamint nyilatkozatukat arra
vonatkozóan, hogy a képző szervnél oktatást vállalnak és a képzési programban meghatározott adataiknak a képző
szerv és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak.

6. §

(1) A képző szerv a hatósági képzésen részt vevő mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a jelenléti
nyilvántartás szerint igazolt módon – az oktatott vizsgatárgykörökhöz rendelt óraszám legalább 80%-ában –
a hatósági képzésen részt vettek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a)
az igazolás egyedi azonosító számát,
b)
a képző szerv pontos megnevezését,
c)
az oktatott vizsgatárgykörök 1. melléklet szerinti felsorolását,
d)
a vizsgára jelentkező 2. mellékletben meghatározott adatait,
e)
az igazolás kiállításának helyét, időpontját és
f)
az igazolás aláírására jogosult személy nevét és aláírását.
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(3) A képző szerv – a képzésen részt vevő személy hozzájáruló nyilatkozata birtokában – az (1) bekezdés szerinti
igazolás másolatát és a jelenléti nyilvántartás eredeti példányát az igazolás kiadását követő öt évig őrzi meg.
(4) A hatósági vizsga letételéhez az 1. § (2) bekezdése alapján elfogadható egyéb képzés igazolásaként a felsőfokú
képzést nyújtó oktatási intézmény végzettséget igazoló okmánya fogadható el.

2. A hatósági vizsga és a vizsgabiztos
7. §

(1) A hatósági vizsgát a képző szerv szervezi meg, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett vizsgabiztosi
nyilvántartásban szereplő vizsgabiztosok, továbbá a vizsgáztatást segítő személyek megbízásával.
(2) Hatósági vizsgát az tehet, aki a hatósági képzést legfeljebb tizenkét hónappal korábban, vagy az 1. § (2) bekezdése
alapján elfogadható egyéb képzést a hatósági vizsgára történő jelentkezés dátumát megelőzően legfeljebb két
évvel korábban teljesítette, amelyet a 6. § (1) vagy (4) bekezdése szerinti igazolással bizonyít.
(3) A képző szerv minden nála vizsgára jelentkező részére a jelentkezés jóváhagyásának időpontját magában foglaló
negyedéven belül köteles vizsgaidőpontot biztosítani, és arról a jelentkezőt írásban (ideértve az elektronikus
kapcsolattartást is) értesíteni.
(4) A képző szerv köteles minden induló képzési csoport számára egy vizsgát megszervezni a képzés befejezését követő
két hónapon belül. Ennek előzetes időpontját a képzési időszak folyamán előre, legalább a képzés befejezése előtt
egy hónappal, közlemény formájában kell a honlapján közzétennie. A képző szerv a vizsga tervezett időpontjáról
a nyilvántartásba vételt végző szervezetet és a NAV-ot a honlapján történő közzététellel egyidejűleg postai úton is
tájékoztatja.
(5) A képző szerv köteles a (4) bekezdésben meghatározott vizsgán kívül – a hatósági vizsga pótlását vagy javítását
célzó – további egy vizsgát (írásbeli és szóbeli részvizsgát egyaránt) megszervezni negyedévente egy alkalommal,
ha a vizsgára jelentkezők száma (ideértve a szóbeli vizsgarész ismételt teljesítésére jelentkezőket is) eléri az öt főt.
Öt főnél alacsonyabb jelentkezői létszám esetén a vizsga a következő negyedévben megszervezett vizsga keretében
tehető le.

8. §

(1) A hatósági vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A hatósági vizsga során a jelentkező az 1. mellékletben
szereplő vizsgatárgykörök elsajátításáról ad számot.
(2) Az írásbeli vizsgarész a kérdéstárban szereplő kérdésekből összeállított, papíralapú vagy számítógépes feladatlap
megoldását, kitöltését tartalmazza.
(3) A szóbeli vizsgán a jelentkező az 1. mellékletben szereplő vizsgatárgykörök alapján összeállított tételsor alapján ad
számot tudásáról.

9. §

(1) A hatósági vizsga lebonyolítására az a vizsgabiztos bízható meg, aki a nyilvántartásba vételt végző szervezet által
vezetett nyilvántartásban vizsgabiztosként szerepel, és megfelel a (2) bekezdés szerinti feltételnek is.
(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet kérelemre azt a büntetlen előéletű természetes személyt veszi fel
határozatlan időre a nyilvántartásba, aki vállalja, hogy eleget tesz az e rendeletben foglalt követelményeknek,
valamint felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik és legalább ötéves vámszakmai tapasztalatot szerzett
az 5. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontja szerinti szervezetnél, a vizsgabiztosként való nyilvántartásba vétel
időpontjától számított egy éven belül.
(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a Vtv. 23. § (9) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia,
amelyhez csatolni szükséges a Vtv. 23. § (9) bekezdés d)–f ) pontjaiban meghatározott okmányok másolatát.
(4) Az adott vizsga lebonyolítására megbízott vizsgabiztos nem lehet olyan személy, aki a vizsgázó Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, vagy aki a vizsgázó hatósági képzésében részt vett.
(5) A nyilvántartásból törölni kell azt a vizsgabiztost, aki
a)
a nyilvántartásba vételhez valótlan adatot szolgáltatott,
b)
törlését kérelmezte,
c)
elhalálozott,
d)
büntetett előéletűvé vált,
e)
akivel szemben a vizsga lebonyolításának ellenőrzése során a nyilvántartásba vételt végző szervezet
a vizsgaeredmény meghamisítását vagy tiltott segédeszköz használatának engedélyezését jogerős
határozatában megállapította.
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10. §

(1) A hatósági vizsgát a 3. melléklet szerinti vizsga eljárásrend alapján kell szervezni és lebonyolítani.
(2) A hatósági vizsga szóbeli része 3 tagú vizsgabizottság előtt történik, a vizsgabizottság a nyilvántartásba vételt végző
szervezet, a NAV és a képző szerv által a nyilvántartásból kijelölt vizsgabiztosokból áll. A vizsgabizottság elnöke
a nyilvántartásba vételt végző szervezet által delegált tag.

11. §

(1) A hatósági vizsgára történő jelentkezés a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, a 3. mellékletben foglaltak
alapján történik.
(2) Ha a benyújtott jelentkezés nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy
kijavításra szorul, a képző szerv – a jelentkezés beérkezésétől számított nyolc napon belül – a jelentkezést a hiányok
megjelölésével – a hatósági vizsgára jelentkező részére – hiánypótlásra ötnapos határidővel visszaküldi.

12. §

(1) A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészt is sikeresen teljesítette.
(2) A hatósági vizsga sikeres letételét a 4. melléklet szerinti tanúsítvány igazolja, amelyet a képző szerv a 13. §
(1) bekezdése szerint jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg állít ki és másolatban megküldi a nyilvántartásba vételt
végző szervezetnek.
(3) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a (2) bekezdés alapján kiállított tanúsítványokról nyilvántartást vezet.
(4) Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására – erre irányuló kérelem esetén – a képző szerv másodlatot
állít ki, amelyet a vizsgázó a 4. mellékletben meghatározott – vizsgaidőpontban érvényes – adatainak megadásával
igényelhet. Ha képző szerv a 2. § (4) bekezdés b) pontja alapján kerül törlésre a képző szervek nyilvántartásából, úgy
a másodlatot a nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásában rendelkezésre álló adatok alapján állítja ki.
(5) A vizsga sikeres letételét igazoló tanúsítványokra – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági bizonyítványra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni.

13. §

(1) A hatósági vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv két részből áll, első részét az írásbeli vizsgára
vonatkozóan az írásbeli vizsgát lebonyolító vizsgabiztos, a második részét a szóbeli vizsgát lebonyolító
vizsgabizottság elnöke készíti el és írja alá. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke a szóbeli vizsgát követő
3 munkanapon belül továbbítja a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a)
a vizsgázók nevét, aláírását,
b)
az írásbeli és a szóbeli vizsga helyszínét,
c)
az írásbeli és a szóbeli vizsga kezdő és befejező időpontját,
d)
a vizsgabiztosok, illetve a vizsgabizottság és a segítő személyek nevét, aláírását,
e)
a vizsga eredményét vizsgázók szerint,
f)
a felfüggesztett vizsgázó nevét, a felfüggesztés okát és a körülményekre vonatkozó rövid ismertetést,
g)
az írásbeli dolgozatok megtekintésének helyét, idejét, az észrevételeket és az azokra adott válaszokat,
valamint
h)
a képző szerv által kiállított tanúsítványok azonosító számait.

14. §		
A nyilvántartásba vételt végző szervezet érvényteleníti annak a vizsgázónak a vizsgáját, aki a vizsgát
a vizsgabizottság vagy a képző szerv félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott
feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tette le. Az érintett személy a részére kiadott
tanúsítványt 8 napon belül visszaküldi a képző szerv részére, aki azt érvényteleníti. A képző szerv a tanúsítvány
érvénytelenítéséről haladéktalanul értesíti a nyilvántartásba vételt végző szervezetet, amely a nyilvántartásában
rögzíti annak tényét és okát.

3. Jogorvoslatra, javítóvizsgára és a pótlóvizsgára vonatkozó szabályok
15. §

(1) A vizsgabiztos által hozott döntés ellen a vizsgázó a nyilvántartásba vételt végző szervezet felé panasszal élhet
az adott vizsgatevékenység napját követő 5 naptári napon belül.
(2) A vizsga lebonyolításával összefüggésben a vizsgázó a képző szerv felé panasszal élhet:
a)
a vizsga helyszínén a jegyzőkönyvet vetethet fel vagy
b)
panaszát a vizsgát követő 5 napon belül elektronikus üzenetben benyújthatja a képző szerv részére annak
honlapján megadott címére.
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(3) A képző szerv a panaszokat 5 napon belül kivizsgálja, döntéséről a panasztevőt elektronikus úton értesíti. Ha
a panasszal élő nem fogadja el a panaszának orvoslására hozott intézkedést, azzal szemben fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést a panasz elutasításáról vagy a panasz orvoslására hozott intézkedésről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 5 napon belül a képző szerv részére írásban kell benyújtani, aki a fellebbezést annak elbírálása végett
5 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére felterjeszti.
(4) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a panaszt vagy a fellebbezést annak beérkezését követő 10 napon
belül elbírálja, és – a képző szerv egyidejű tájékoztatása mellett – írásban értesíti a panasz vagy a fellebbezés
előterjesztőjét a döntéséről.
(5) Javítóvizsgát az tehet, aki korábban sikertelen vizsgát tett vagy a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg.
(6) Pótlóvizsgát az tehet, aki a vizsgát igazolható okból nem kezdte meg, vagy a 3. melléklet 3.10. pont c) alpontja
szerint nem fejezte be. A pótlóvizsgára jelentkezés térítésmentes.
(7) Javító- és pótlóvizsgára a képzésben részt vevő a képzési szervvel történő egyeztetés alapján jelentkezhet
a 2. melléklet szerinti jelentkezési lap kitöltésével, javítóvizsga esetén a vizsgadíj ismételt megfizetésének
igazolásával.

4. A hatósági vizsga díjának mértékére és megfizetésére vonatkozó szabályok
16. §

(1) A hatósági vizsga díja az írásbeli vizsgarész tekintetében 15 000 forint/fő, a szóbeli vizsgarész tekintetében
25 000 forint/fő.
(2) A vizsgadíjat a jelentkező a képző szerv honlapján közzétett számlaszámra fizeti be (átutalással vagy készpénzben).
(3) A vizsgadíj a képző szerv bevétele, a vizsgát szervező képző szerv fizeti a vizsgáztatással kapcsolatos költségeket,
ideértve a vizsgabiztosok és a vizsgaelnök vizsgáztatási tevékenységével felmerülő (4)–(8) bekezdés szerinti
költségeket.
(4) A vizsgaelnököt és a vizsgabiztosokat díjazás illeti meg, amely a hatósági vizsga írásbeli és szóbeli vizsganapjának
teljes időtartamára szól (a továbbiakban: vizsgáztatási díj).
(5) A képző szerv a vizsgaelnök, a vizsgabiztos részére utazási-, illetve szállásköltséget külön megállapodás esetén,
az abban foglaltak szerint fizet.
(6) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabiztos esetén alapdíjból és a vizsgázók számától függő változó díjból
(a továbbiakban: változó díj) áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas
értékre kell kerekíteni.
(7) Az alapdíj – az írásbeli és a szóbeli vizsgarész tekintetében külön-külön – a vizsga évének első munkanapján
érvényes minimálbér öt százaléka.
(8) A változó díj:
a)
az írásbeli vizsgarész esetén vizsgázónként a vizsgabiztos részére a minimálbér 2,5 százaléka
b)
a szóbeli vizsgarész esetén vizsgázónként
ba)
a vizsgaelnök részére a minimálbér 3,5 százaléka,
bb)
a vizsgabiztos részére a minimálbér 2,5 százaléka.
(9) A vizsgáztatási díj meghatározásakor a vizsgára jelentkezések számát kell figyelembe venni, amelyet csökkenteni
kell a vizsgát igazolt okból meg nem kezdő vizsgázók számával.
(10) Ha a képző szerv az általa delegált vizsgabiztossal olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött, amely
tartalmazza a vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személyeket a vizsgáztatási díj nem illeti meg.
(11) A vizsgáztatási díjat legkésőbb a hatósági vizsga napját követő tizenöt napon belül kell megfizetni a vizsgabiztos
részére.

5. A Bizottság
17. §

(1) A Bizottság ellátja
a)
az e rendeletben meghatározott feladatokat,
b)
a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező
továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdése
szerinti továbbképzési programok kreditpont-minősítését, valamint
c)
a Rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését.
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(2) A Bizottság három főből áll, amelynek a külgazdaságért felelős miniszter, valamint a NAV vezetője által kijelölt
egy-egy tagját, továbbá a nyilvántartásba vételt végző szervezet által kijelölt elnökét a nyilvántartásba vételt végző
szervezet megbízólevéllel bízza meg, amely visszavonásig érvényes.
(3) Ha a külgazdaságért felelős miniszter, a NAV vezetője vagy a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kijelölést
– a megbízott személy kérésére vagy egyéb ok miatt – visszavonja, akkor erről, és az új tag megbízására irányuló
javaslatáról írásban értesíti a Bizottság titkárságát. A Bizottság működőképességét az új tag kijelölésével és
a (2) bekezdés szerinti új megbízólevél kiadásával haladéktalanul biztosítani kell.
(4) A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, a nyilvántartásba vételt végző szervezet hagyja jóvá és teszi közzé
a kormányzati portálon.

6. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7. Az Európai Unió jogának való megfelelés
19. §		
Ez a rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i
2447/2015/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
A vámjogi szakértői hatósági vizsga követelményei
1.

2.

Vizsgatárgykör: vámpolitika, nemzetközi szerződések és vámszakmai vetületeik
1.1.
Gazdaságpolitika, kereskedelempolitika, vámpolitika
1.2.
A vámok funkciói
1.3.
A vámunió fogalma, működésének bemutatása
1.4.
Kereskedelmi szerződések rendszere és vámjogi vetületeik
1.5.
Származás
1.5.1.
Preferenciális – nem preferenciális származás megkülönböztetése, minősítési feltételek
1.5.2.
Származás igazolása
1.6.
Kereskedelmi Vámtarifa felépítése, funkciója
1.6.1.
Az áruk tarifális besorolása
1.6.2.
Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata
1.6.3.
HR Nómenklatúra és a Kombinált Nómenklatúra kapcsolata
1.6.4.
Kombinált Nómenklatúra szerkezeti felépítése
1.6.5.
Kombinált Nómenklatúra funkciója és jellemzője
1.6.6.
Vámtarifa Magyarázat és Áruosztályozási rendelkezések feladata és szerepe
az áruosztályozása keretében
1.6.7.
Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának általános szabályai
1.7.
Tarifális vámkedvezmények
1.7.1.
Tarifális vámkedvezmények köre
1.7.2.
Tarifális vámkedvezmények igénybevételének szabályai és lehetőségei
1.8.
Kötelező felvilágosítások vámjogi alkalmazása
Vizsgatárgykör: vámok és egyéb terhek
2.1.
Vámfizetés
2.1.1.
Vámérték, vámtétel, vám
2.1.2.
Vámmentesség
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3.

4.

2.1.3.
Behozatali vámtartozás keletkezése
2.1.4.
Kiviteli vámtartozás keletkezése
2.1.5.
Vámösszegek könyvelésbe vétele, közlése
2.1.6.
Biztosíték a lehetséges vagy meglévő vámtartozásra
2.1.7.
Vámösszegek megfizetése (normál vagy halasztott vámfizetés)
2.1.8.
Vámösszegek visszafizetése és elengedése
2.1.9.
A vámtartozás megszűnése
2.2.
A vámokkal egy eljárásban megállapított egyéb terhek
2.2.1.
Vámmal együtt fizetendő egyéb adók és díjak
2.2.2.
Adójogi és vámjogi szabad forgalomba bocsátás kapcsolata
2.3.
Elévülési szabályok a vámjogban
Vizsgatárgykör: vámeljárási szabályok
3.1.
Vámjogi képviselet, nyilatkozattevő, vámadós
3.1.1.
Szervezeti képviselettől való elhatárolás
3.1.2.
Megbízási szerződés alaki és tartalmi elemei
3.1.3.
Vámjogi képviselő kötelezettségei és jogai a vámeljárásban
3.1.4.
Nyilatkozattevő – vámadós
3.2.
Engedélyezett gazdálkodó
3.3.
Vámellenőrzés az alapeljárásban és az áruátengedést követően az UVK rendszerében
3.3.1.
Ügyféli információs kötelezettségek, árunyilatkozatok
3.3.2.
Kockázatelemzés, ellenőrzésre kiválasztás, ellenőrzési szempontok
3.3.3.
A vámellenőrzés végrehajtásának folyamata, ügyféli és vámhatósági jogok és
kötelezettségek
3.3.4.
A jegyzőkönyv alaki és tartalmi elemei
3.4.
Vámjogi jogkövetkezmények és szankciók
3.5.
Hatósági eljárás, meghallgatáshoz való jog és jogorvoslati lehetőségek
3.6.
Az Unió területére beszállított áruk (belépés, vám elé állítás, átmeneti megőrzés, áruvizsgálat)
3.7.
Az áruk vámeljárás alá vonása
3.7.1.
A normál és egyszerűsített vám-árunyilatkozatok szabályai
3.7.2.
Központi vámkezelés
3.7.3.
Önértékelés
3.8.
Szabad forgalomba bocsátás szabályai és jogkövetkezményei
3.9.
Különleges eljárások
3.9.1.
Árutovábbítás
3.9.2.
Tárolás (vámszabadterület, vámraktározás)
3.9.3.
Különleges felhasználás
3.9.4.
Feldolgozás
3.10.
Az Unió területéről kivitt áruk
3.11.
Árukról történő rendelkezés (megsemmisítés, felajánlás)
Vizsgatárgykör: váminformatikai rendszerek
4.1.
Hatósági rendszerek elméleti bemutatása, feladatkörök és működési mechanizmus általános
ismertetése
4.1.1.
GTR+, EORI, VPID
4.1.2.
CDPS
4.1.3.
NCTS és ARUREG
4.1.4.
Biztosítékkezelési rendszer (EBIR, GMS)
4.2.
Ügyféli oldalról nyitott váminformatikai rendszerek bemutatása, feladatkörök és működési
mechanizmus általános ismertetése
4.2.1.
TARIC
4.2.2.
ICS
4.2.3.
ECS
4.2.4.
AIS
4.2.5.
AES
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4.3.

5.

6.

7.
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Informatikai fejlesztések az Uniós Vámkódex munkaprogramjának létrehozásáról szóló 2014/255/EU
számú bizottsági határozat alapján
4.4.
EKAER feladatkörök és működési mechanizmus általános ismertetése
Vizsgatárgykör: vámjog és adójog viszonya
5.1.
Termékimportot terhelő áfa fizetési kötelezettség fogalma és szabályai
5.1.1.
A termékimport fogalma, a termékimport teljesítési helye és ideje
5.1.2.
A termékimportot terhelő áfa alapjának megállapítása, a fuvarköltség és az áfa-adóalap
kapcsolata
5.1.3.
Háromszögügyletek adó és vámjogi vetületei
5.1.4.
Áfa alóli mentesség termék importja esetében
5.1.5.
Adólevonási jog termék importja esetében
5.1.6.
Áfafizetésre kötelezett termék importja esetében
5.1.7.
Számlázási szabályok vámjogi vetülete
5.1.8.
A termékimportot terhelő áfa megfizetése, visszaigénylés
5.1.9.
Az önadózói engedély és a vámjogi önértékelés összefüggései
5.2.
Jövedéki adózás és a vámjog kapcsolata
5.2.1.
A vámjog és a jövedéki jog viszonya (tárgyi hatály)
5.2.2.
Jövedéki termékek külkereskedelme (szállítás, import-export, raktározás)
5.2.3.
Jövedéki- és vámbiztosíték elhatárolása
5.3.
Környezetvédelmi termékdíjfizetés termékdíjköteles termék importja esetén
5.4.
Az adóeljárásjog és a vámeljárásjog viszonya
5.4.1.
Az adózás rendjéről szóló törvény és a vámjogszabályok viszonya
5.4.2.
A felügyeleti intézkedés adóeljárási szabályai
5.4.3.
Adójogi méltányossági szabályok és fizetési könnyítések vámjogi alkalmazása
5.4.4.
Az adóbírság és mulasztási bírság, valamint a vámigazgatási bírság szabályozásának
összehasonlítása
5.5.
Transzferár alkalmazásának kapcsolata a társasági adózás és a vámjog területén
Vizsgatárgykör: vámjog és logisztika
6.1.
Az egyes logisztikai feladatokhoz igazodó optimális vám- és adójogi megoldási lehetőségek
alkalmazása
6.2.
Vámtudatos beszerzésbonyolítás, azaz a szabadkereskedelmi megállapodások szerepe
a gazdálkodók beszerzési stratégiájában
6.3.
Az INCOTERMS fuvarparitások és a vámérték kapcsolata
6.4.
A vámeljárások érvényre juttatása az ellátásilánc-menedzsmentben. Legális lehetőségek a vámok és
egyéb adók csökkentésére
6.5.
A központosított vámkezelés gyakorlati jelentősége a vámlogisztikai költségek optimalizálásában
6.6.
Az ellátási lánc biztonsága, nemzetközi kitekintéssel (AEO, ISO, TAPA, meghatalmazott ügynök,
ismert szállító)
6.7.
Áruszállítás nemzetközi rendszerei (Tranzitegyezmény, TIR Egyezmény)
6.8.
A fuvarozó vámeljárással kapcsolatos kötelezettségei
Vizsgatárgykör: tiltó és korlátozó rendelkezések, valamint a szellemi tulajdonjogvédelmi intézkedések
a vámeljárások során
7.1.
A tiltó és korlátozó rendelkezések fogalma, szerepe, jellemzői
7.1.1.
Haditechnikai termékek
7.1.2.
Kettős felhasználású termékek
7.1.3.
Polgári felhasználású lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok
7.1.4.
Kábítószer-prekurzorok, kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok
7.1.5.
Veszélyes anyagok és készítmények, termésnövelő anyagok és növényvédő szerek,
műtrágyák
7.1.6.
Állat- és növény-egészségügyi ellenőrzésköteles termékek, veszélyeztetett állat- és
növényfajok
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7.2.

8.

Termékbiztonság és megfelelőség jelentősége
7.2.1.
Termékbiztonsághoz és megfelelőséghez kapcsolódó intézkedések módszertana
(irányelv speciális rész)
7.2.2.
Eljárások a piacfelügyeleti hatóságok válaszainak tükrében
7.3.
Szellemi tulajdonjogok védelme, jelentősége
7.3.1.
Szellemi tulajdonjogok formái
7.3.2.
Szellemi tulajdonjogot sértő árukkal szembeni vámhatósági intézkedések a vámeljárás
során
7.4.
A kulturális javak forgalmára vonatkozó rendelkezések
7.5.
Biztonsági papírok forgalmának ellenőrzése pontokkal
Vizsgatárgykör: vámügyi tevékenységgel összefüggő bűncselekmények és szabálysértések
8.1.
Kábítószer-kereskedelem
8.2.
Kábítószer birtoklása
8.3.
Kábítószer készítésének elősegítése
8.4.
Kábítószer-prekurzorral visszaélés
8.5.
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
8.6.
Egészségügyi termék hamisítása
8.7.
Környezetkárosítás
8.8.
Természetkárosítás
8.9.
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
8.10.
Ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés
8.11.
Radioaktív anyaggal visszaélés
8.12.
Vesztegetés
8.13.
Hivatali vesztegetés
8.14.
Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
8.15.
Befolyás vásárlása
8.16.
Bűnszervezetben részvétel
8.17.
Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
8.18.
Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
8.19.
Nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés
8.20.
Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
8.21.
Haditechnikai termékekkel vagy szolgáltatással visszaélés
8.22.
Kettős felhasználású termékekkel visszaélés
8.23.
Közokirat-hamisítás
8.24.
Egyedi azonosító jellel visszaélés
8.25.
Embercsempészés
8.26.
Védett kulturális javakkal visszaélés
8.27.
Sikkasztás
8.28.
Csalás
8.29.
Gazdasági csalás
8.30.
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
8.31.
Orgazdaság
8.32.
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVIII–XLIII. fejezeteiben meghatározott
bűncselekmények
8.33.
Vámszabálysértés
8.34.
Vámszabálysértés elkövetőjének segítése
8.35.
Vámorgazdaság
8.36.
Szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok megsértése
8.37.
Iparjogvédelmi jogok megsértése
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2. melléklet a 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
Jelentkezési lap a hatósági vizsgára
A jelentkező
neve:
.........................................................................................................................................................................................................................................
születési neve:
.........................................................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje:
.........................................................................................................................................................................................................................................
anyja neve:
.........................................................................................................................................................................................................................................
lakcíme:
.........................................................................................................................................................................................................................................
személyazonosító vagy személyi igazolvány száma:
.........................................................................................................................................................................................................................................
a vámjogi szakértői hatósági vizsgára jogosító képzés igazolásának száma:
A hatósági vizsga típusa:
(a megfelelő aláhúzandó)
– vámjogi szakértői vizsga első alkalommal
– vámjogi szakértői javítóvizsga
– vámjogi szakértői pótlóvizsga
Az írásbeli hatósági vizsga letételének
módja:
(a megfelelő aláhúzandó)
– számítógépen
– írásban
A hatósági vizsgára bocsátás alapja:
(a megfelelő aláhúzandó)
– vámjogi szakértői hatósági képzés
– felsőfokú vámszakmai képzés
A képző szerv megnevezése:
A hatósági vizsga tervezett időpontja:
.........................................................................................................................................................................................................................................
A tervezett hatósági vizsga helyszíne:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Javítóvizsga esetén az előző, sikertelen vizsga helyszíne és időpontja:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Aláírásommal igazolom, hogy a vizsga eljárásrendet megismertem és annak feltételeit elfogadom. Hozzájárulok
a természetes személyazonosító és lakcímadataim a nyilvántartásba vételt végző szervezet általi kezeléséhez.
Nyilatkozom, hogy az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági
vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatra
vonatkozó, a munkáltató által kiállított eredeti igazolást, a képző szerv által kiállított, a 6. § (1) bekezdésében
meghatározott igazolást, vagy az 1. § (2) bekezdése szerint elfogadható képzésről a 6. § (4) bekezdése szerinti
okmány hiteles másolatát mellékletként csatoltam.
..........................................., 20.... ............................................
		
		

.................................................................
aláírás
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3. melléklet a 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
A vámjogi szakértői hatósági vizsga személyi és tárgyi feltétele, eljárásrendje
1. Az eljárásrend alkalmazása
1.1. Az eljárásrendben foglaltak alkalmazására a képző szervek vizsgát szervező megbízottjai, a vizsgabiztosok,
valamint a vizsgán részt vevők kötelesek.
1.2. Az eljárásrendben foglaltakat a képző szervek által szervezett vámjogi szakértői hatósági vizsga, valamint
a javító- és pótlóvizsga (a továbbiakban együttesen: vizsga) lebonyolítása során kell alkalmazni.
2. A vizsgára bocsátás feltételei és a vizsga lemondása
2.1. Hatósági vizsgát az tehet, aki
a)
a hatósági képzést legfeljebb egy évvel korábban, vagy a 1. § (2) bekezdése alapján elfogadható
egyéb képzést a hatósági vizsgára történő jelentkezés dátumát megelőzően legfeljebb két évvel
korábban teljesítette,
b)
a képző szervnél az írásbeli vizsgaidőpont előtt legalább 40 nappal a 2. melléklet szerinti
jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával a hatósági vizsgára
bejelentkezett,
c)
aki a hatósági vizsga térítési díját a jelentkezéskor megadott fizetési határidőig megfizette.
2.2. A vizsgára jelentkezéshez csatolni kell az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, a 4. § (6) bekezdés
b) pontjában meghatározott, a munkáltató által kiállított, szakmai tapasztalatra vonatkozó eredeti igazolást,
a képző szerv által kiállított, a 6. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást, vagy a 1. § (2) bekezdése szerint
elfogadható képzésről a 6. § (4) bekezdése szerinti okmány hiteles másolatát.
3. A vizsga menete
3.1. Az írásbeli vizsgán a képzésben részt vevő vizsgatesztet tölt ki. A vizsgateszt kitöltésére a rendelkezésre
álló idő maximum 120 perc. A vizsgateszt kérdései a 1. melléklet szerinti képzési követelményeknek való
megfelelés ellenőrzésére irányulnak. A vizsgázók vizsgatesztjét a nyilvántartásba vételt végző szervezet által
közzétett kérdéstárból véletlenszerűen kiválasztva, vizsgatárgykörönként 3 kérdés szerepeltetésével állítja
össze az írásbeli vizsgát felügyelő vizsgabiztos és a képző szerv.
3.2. A vizsgacsoportokat a képző szerv alakítja ki. Egy adott vizsganapra vizsgacsoportok 9.00–16.00 óráig
szervezhetők. A konkrét vizsgabeosztást a képzésben részt vevő számára – a részletes tájékoztató alapján –
a vizsgát megelőző 8 naptári napon belül elektronikus üzenetben kell megküldeni.
3.3. A képző szervnek – az írásbeli vizsgarész számítógépes vizsgaprogram igénybevételével történő
megvalósítása esetén – rendelkeznie kell a képzés, illetve a vizsga helyszínén a részt vevők létszámának
megfelelő számú számítógéppel, és a szükséges számítógépes programokkal, illetve a vizsga során
informatikai ügyeletet kell biztosítania.
3.4. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgaterem felügyeletéről a képző szerv gondoskodik. Az egyes
vizsgacsoportok felügyeletét ellátó vizsgabiztosok számát úgy kell meghatározni, hogy 15 fő vizsgázóra
1 fő vizsgabiztos jusson. Az írásbeli vizsga felügyeletével nem bízható meg az, aki az adott vizsgarészhez
kapcsolódó elméleti oktatáson oktatóként működött közre.
3.5. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgateremben a vizsgázók, a vizsgabiztos és a felügyeletet ellátó segítő
személyek tartózkodhatnak.
3.6. A vizsgabiztos a vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a vizsgázók személyazonosító okmánya
alapján ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát.
3.7. A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad:
a)
az írásbeli vizsga szabályairól, a vizsga technikai lebonyolításáról;
b)
a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, valamint a vizsga során gondoskodik
a vizsga rendjének megtartásáról.
3.8. A vizsgázó az írásbeli vizsgateszt kitöltése során a vizsgafeladat megoldására vonatkozó segítséget nem
kérhet, illetve nem kaphat.
3.9. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgázó segédeszközt nem vehet igénybe. A vizsgázó mobiltelefonját,
valamint egyéb segítségnyújtásra alkalmas készülékét (pl. PDA, laptop) köteles a vizsga teljes időtartama alatt
kikapcsolva tartani.
3.10. A vizsgatevékenység alatt a vizsgázó a vizsgatermet nem hagyhatja el. Ha valamilyen rendkívüli esemény
miatt a vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak mégis el kell hagynia a vizsgatermet, a vizsgázó:
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a)
b)
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kérheti a vizsgán addig elért eredményeinek értékelését,
a vizsgaterembe történő visszaérkezést követően a 3.1. pontban foglalt időkeret fennmaradó
részében folytathatja a vizsgát vagy
c)
térítési díj befizetése nélkül a képző szerv által kijelölt időpontban újabb vizsgát tehet.
3.11. Ha a felügyelő vagy a vizsgabiztos a vizsgatevékenység közben jelen eljárásrend rendelkezéseinek
megsértését észleli (a továbbiakban: szabálytalanság), a vizsgázót felszólítja a szabálytalanság befejezésére.
Ha a vizsgázó a figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba a szabálytalan vizsgatevékenységet, a vizsgabiztos
a vizsgatevékenységet felfüggeszti és a vizsgázót a vizsgából kizárja. A szabálytalanság tényéről és
a vizsga felfüggesztéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben a vizsgázó nyilatkozik arról, hogy
kíván-e a felfüggesztéssel összefüggésben észrevétellel élni. A jegyzőkönyvet a vizsgázó, a felügyelő(k) és
a vizsgabiztos írja alá. A felfüggesztett vizsgát a vizsgázó a javítóvizsga szabályai szerint ismételheti meg.
3.12. A szóbeli vizsgát az a vizsgázó kezdheti meg, aki sikeres írásbeli vizsgát tett.
3.13. A szóbeli vizsga időtartama alatt a vizsgateremben a vizsgázók és a vizsgabizottság tartózkodhatnak.
3.14. A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát. Ezt követően
a nyilvántartásba vételt végző szervezet által delegált vizsgabiztos ismerteti a vizsga lebonyolításának
szabályait és tájékoztatást ad a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, valamint a vizsga
során gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról.
3.15. A szóbeli vizsgán a nyilvántartásba vételt végző szervezet által kialakított tételsorból véletlenszerűen kettő
tételt kell húzni. A tételhúzás során biztosítani kell, hogy a tételhúzás 4-4 vizsgatárgykörbe tartozóan egy
húzási csoportot képező tételekből történjék.
3.16. A vizsgázó a két tétel kidolgozására összesen maximum 20 perc felkészülési időt kap, ezen idő alatt
párhuzamosan vizsgáztatás végezhető. A szóbeli vizsga időtartama legfeljebb 15 perc.
3.17. A szóbeli vizsga során elsőként a kihúzott tételek vizsgázó általi önálló ismertetésére, ezt követően a kihúzott
tételekkel kapcsolatos tisztázó kérdésekre, majd ezt követően a tételhúzással nem érintett tárgykörök
ismeretanyagából ellenőrző kérdésekre kerül sor. A szóbeli vizsgán valamennyi vizsgabiztos kérdezhet,
a vizsgázó feleletét a vizsgabizottság együttesen értékeli.
4. A vizsgázó teljesítményének értékelése
4.1. Az írásbeli vizsgán kitöltött feladatlapokat a vizsgabiztos értékeli.
4.2. A vizsgázó a vizsgateszt eredményéről 8 napon belül elektronikus üzenetben kap tájékoztatást.
4.3. A tesztsor kitöltése során elvárt jó megoldásokat a vizsgateszt befejezését követő napon a képző szerv
honlapján megismerhetővé kell tenni.
4.4. A vizsgázó az írásbeli dolgozatát a szóbeli vizsga megkezdése előtt megtekintheti, és kizárólag az értékelési
útmutatótól eltérő javítás esetén észrevételt tehet a vizsgabizottságnak. Az észrevételről a vizsgabizottság
dönt, és döntéséről a vizsgázót a szóbeli vizsga megkezdése előtt értesíti.
4.5. A vizsga minősítési szintjei: „Kiválóan megfelelt”, „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg”.
4.6. A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek:
a)
Írásbeli vizsga esetén:
90,00%–100%
„Kiválóan megfelelt”
60,00%–89,99% „Megfelelt”
0%–59,99%
„Nem felelt meg”
b)
Szóbeli vizsga:
90,00%–100%
„Kiválóan megfelelt”
50,00%–89,99% „Megfelelt”
0%–49,99%
„Nem felelt meg”.
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4. melléklet a 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
Tanúsítvány a vámjogi szakértői hatósági vizsgáról
Tanúsítvány azonosítószáma: .............................................................................................................................................................................
A vizsgázó
neve: .............................................................................................................................................................................................................................
születési neve: ...........................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................................................................
anyja neve: .................................................................................................................................................................................................................
Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a vámjogi szakértői hatósági vizsga
írásbeli részét.........................................................................minősítéssel,
szóbeli részét ......................................................................... minősítéssel
sikeresen letette.
Budapest, 20.........................................................................
P. H.

.................................................................
aláírás

A nemzetgazdasági miniszter 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelete
a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező
továbbképzéséről
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásának vezetésére vonatkozó rendelkezések
1. §

(1) A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvétel iránti,
az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 115. § (1) bekezdése
szerinti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel kell a Nemzeti Adóés Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes területi szervéhez
benyújtani. A vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vétele egy kérelem
benyújtásával is kezdeményezhető.
(2) Ha a kérelem hiányos, a NAV a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül hiánypótlásra hívja fel
30 napos hiánypótlási határidő megadásával.
(3) A NAV az adópolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) továbbított
kérelemhez csatolt záradékban a feltételek fennállása esetén a nyilvántartásba vételre, ellenkező esetben
a nyilvántartásba vétel elutasítására javaslatot tesz.
(4) Ha a tevékenység végzése a határon átnyúló tevékenység keretében történik, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet
az (1) bekezdés szerinti adattartalommal és a Vtv. 114. § (5) bekezdése szerinti mellékletekkel kell a nyilvántartásba
vételt végző szervezethez benyújtani.
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2. §

(1) Ha a kérelmező vámtanácsadó, és a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 114. § (2)–(4) bekezdésében, illetve ha
a kérelmező vámügynök, a Vtv. 117. § (2)–(4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, valamint az adatok
a szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, akkor a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelmezőt a Vtv.
114. § (1) bekezdése szerinti vámtanácsadói, illetve a Vtv. 117. § (1) bekezdése szerinti vámügynöki nyilvántartásba
felveszi.
(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg gondoskodik a vámtanácsadók
esetében a 2. melléklet szerinti, vámügynökök esetében a 3. melléklet szerinti igazolvány – kizárólag magyar
nyelven történő – elkészíttetéséről és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.
(3) A (2) bekezdés szerinti igazolvány igazolja a vámtanácsadói, illetve vámügynöki tevékenység végzésére való
jogosultságot, a nyilvántartásba vétel idejét és az időbeli hatályát.
(4) A vámtanácsadói, illetve a vámügynöki tevékenység végzésére jogosító igazolvány a nyilvántartásba vétel napjától
a visszavonásig érvényes.

3. §

(1) A nyilvántartásba vett személy
a)
a vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásnak a Vtv. 115. §
(5) bekezdése szerinti, valamint
b)
a vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének vagy birtokából
bűncselekmény vagy szabálysértés során történő kikerülésének a Vtv. 115. § (6) bekezdése szerinti
bejelentését az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel köteles megtenni
a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.
(2) A bejelentő személy az igazolvány pótlása iránti, a Vtv. 115. § (7) bekezdése szerinti kérelmét az 1. mellékletben
meghatározott adattartalommal és mellékletekkel nyújthatja be.

4. §

(1) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a Vtv. 116. § (1) bekezdés b) és d) pontja esetén a rendelkezésére álló vagy
a NAV által felterjesztett adatok és információk alapján hivatalból törli az érintett személyt a nyilvántartásból.
(2) Ha a Vtv. 116. § (1) bekezdés g)–i) pontjában meghatározott, a nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény
merült fel, a nyilvántartásban szereplő személy maga vagy képviselője útján köteles azt – a törlést kiváltó ok
felmerülésétől számított – 30 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek írásban bejelenteni,
mellékelve a visszavonás alapjául szolgáló bírósági döntés másolatát.
(3) A Vtv. 116. § (1) bekezdés j) pontja szerinti esetben a nyilvántartásból való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat
másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv igazolása alapján
kerül sor.

2. A vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzésére vonatkozó rendelkezések
5. §

(1) A szakmai továbbképzésre kötelezett vámtanácsadó és vámügynök a Vtv. 115. § (4) bekezdése szerinti
továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpontok megszerzésével teljesíti.
(2) A Vtv. 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési időszak tartama 1 év. Az első továbbképzési időszak
a nyilvántartásba vétel évét követő év első napjával kezdődik. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-ig tart.
(3) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt – a 6–9. § szerinti továbbképzésben való
részvétellel – összesen legalább 16 kreditpontot kell teljesítenie. A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ugyanazon
továbbképzési program teljesítése – ideértve annak elektronikus változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra.

6. §

(1) Továbbképzésnek minősül a továbbképzési időszakban
a)
a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
(a továbbiakban: Képzési Rendelet) szerinti képző szervek által szervezett, és a Képzési Rendelet 17. §-a
szerinti Vámjogi Szakértői Hatósági Képzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által minősített
továbbképzési program,
b)
a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint akkreditált továbbképző szervezetnek a Képzési Rendelet
1. mellékletében foglalt vizsgatárgykörök szakmai tartalmát a teljes továbbképzési program legalább
25%-ában megjelenítő továbbképzési programja, amelynek e rendelet szerinti kreditpont értékére
a Bizottság a (6) bekezdés szerinti minősítési eljárásában tesz javaslatot.
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(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 8 pont lehet, az (1) bekezdés
b) pontja szerinti, tematikájában legalább részben vámszakmai tárgykörű továbbképzési program kreditpont-értéke
legfeljebb 4 pont lehet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolásként
a minősített továbbképzési programon való részvétel esetén a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására
jogosult az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szervezetek (a továbbiakban: továbbképző szervezet) által kiállított
igazolás szolgál.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések kreditpont-értékének meghatározására a Korm. rendelet 10/D. §
(1)–(6) és (8) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell, azzal, hogy
a)
a kreditpont-minősítési eljárás megindításához a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú kérelmet kell
papíralapú kérelem esetén 3 példányban, elektronikus kérelem esetén annak mellékleteként benyújtani,
b)
a Korm. rendelet 10/D. § (2a) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a kreditpont-minősítési
kérelem benyújtásának évében első alkalommal benyújtott kérelemhez kell mellékelni, ha azok adattartalma
a későbbiekben benyújtott kérelmek tekintetében nem változott, és erről a kérelmező nyilatkozatot tesz;
ha a kérelmező nem nyilatkozik az adatok változatlanságáról, akkor a Korm. rendelet 10/D. § (2a) bekezdése
szerinti dokumentumokat minden egyes kérelemhez csatolni kell,
c)
a Korm. rendelet 10/D. § (2b) bekezdésében meghatározott akkreditációs kérelem alatt az (1) bekezdés
a) pontja szerinti továbbképzések minősítése esetén a Képzési Rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti képzési
programot kell érteni.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések kreditpont-minősítési eljárása során a Bizottság megvizsgálja
a szabályszerűen beérkezett kérelem alapján a továbbképzési programot a Korm. rendelet 10/D. § (2) bekezdésében
foglalt szempontok alapján, és a kreditpont-érték meghatározására javaslatot tesz a nyilvántartást végző
szervezetnek.
(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzések esetén a Korm. rendelet szerint akkreditált továbbképző szervezet
továbbképzési programjának a Korm. rendelet 10/D. §-a szerinti kreditpont-minősítési eljárás során a Bizottság
végzi el a Korm. rendelet 10/D. § (2) bekezdése szerinti értékelést vámszakmai szempontból és az e rendelet szerinti
kreditpont-értékről javaslatot tesz a nyilvántartást végző szervezetnek.
7. §

(1) Az elektronikus képzési formában megvalósuló továbbképzésre a Korm. rendelet 10/E. §-át alkalmazni kell.
(2) A továbbképzés megvalósításával összefüggésben a Korm. rendelet 10/G. §-át kell alkalmazni azzal, hogy
a)
a tervezett továbbképzések indításának bejelentését az 5. melléklet,
b)
a továbbképzésen való részvétel igazolására vezetett jelenléti ívet a 6. melléklet,
c)
a továbbképzési programon való részvételről szóló igazolás kiadását a 7. melléklet
szerinti adattartalommal kell végrehajtani.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést a kormányzati portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre kell
megküldeni.

8. §		
Továbbképzési év során teljes napi szakmai rendezvény esetén 2 kreditpont, félnapos szakmai rendezvény
esetén 1 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett vámszakmai
érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek tagjaként a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzésnek
nem minősített szakmai rendezvényen részt vesz. A szakmai szervezet tagjának meghatározására a Korm.
rendelet 10/B. § (11) bekezdését alkalmazni kell. A részvétel igazolására a szakmai rendezvényen a vámszakmai
érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek által kiállított igazolás szolgál, amelynek benyújtására a továbbképzésre
kötelezett személy köteles.
9. §

(1) Ha továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben valamely, a (2) és (3) bekezdés szerint
kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke,
de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható az adott évi továbbképzésének teljesítésébe, amennyiben
a továbbképzésre kötelezett a kiadvány megvásárlását a vásárlást igazoló számla másolatának csatolásával
legkésőbb az adott továbbképzési év utolsó napjáig bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.
(2) A vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését a Korm. rendelet 10/F. §-a alkalmazásával a Bizottság végzi,
azzal, hogy a Korm. rendelet 10/H. § b) pontja szerinti szakmai kiadványok alatt a (3) bekezdés szerinti vámszakmai
kiadványt kell érteni.
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(3) Vámszakmai kiadvány a vámtanácsadók vagy vámügynökök továbbképzése szempontjából releváns tartalmat
hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, vámszakmai ismereteket tartalmazó
kiadvány – ideértve a szakkönyvet, valamint a minősítési kérelem benyújtását megelőző legalább 24 hónapon
keresztül legalább negyedévente folyamatosan megjelenő vámszakmai folyóiratot is – vagy releváns vámszakmai
ismereteket közvetítő információs eszköz.
10. §		
A Vtv. 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló nyilatkozatot a nyilvántartásba
vételt végző szervezethez – a kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen – kell benyújtani,
amelyhez a továbbképzésen való részvétel 6. § (3) bekezdése szerinti igazolását, illetve a 8. és 9. § szerinti
igazolásokat mellékletként csatolni kell.
11. §

(1) Az e rendelet szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek helyszíni
ellenőrzését, valamint a továbbképzésre vonatkozó követelmények teljesítésének ellenőrzését a nyilvántartásba
vételt végző szervezet végzi. Az ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével.
(2) Ha valószínűsíthető, hogy a továbbképzést végző szervezet a kreditpont minősítési eljárás vagy a működése
során megtévesztő vagy valótlan adatokat közölt, a nyilvántartásba vételt végző szervezet soron kívüli hatósági
ellenőrzést folytat le.

3. Az igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések
12. §

(1) A vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartásba való felvételért, az igazolvány pótlásáért, a nyilvántartásban
szereplő adatok módosításáért és a kérelemre történő nyilvántartásból való törlésért a nyilvántartásba vételt,
az igazolvány cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az igazolvány pótlását, az adatok módosítását,
valamint a nyilvántartásból való törlést kérő nyilvántartásban szereplő természetes személynek, továbbá
a tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő
eljárás lefolytatásáért a bejelentést tevő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj)
kell fizetnie az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg. A vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység egyidejűleg
történő nyilvántartásba vételéhez külön-külön kell a díjat megfizetni.
(2) A nyilvántartásba vételi eljárás díja 9000 forint.
(3) Az igazolvány pótlásának, az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak, valamint a kérelemre történő
nyilvántartásból való törlésnek a díja 2000 forint. Ha az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után,
a nyilvántartásban szereplő adatváltozás átvezetésének díja 1000 forint.
(4) A tevékenység vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és
folytatásának bejelentése alapján történő nyilvántartásba vételi eljárás díja 8000 forint.
(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára,
az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti
átutalással kell megfizetni.
(6) A (2)–(4) bekezdés szerinti díj az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevétele.
(7) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.
(8) A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.
(9) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és
(3) bekezdésében, 31. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv.
82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
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5. Az Európai Unió jogának való megfelelés
14. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 10-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 18. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
ADATLAP
a vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység végzésére jogosító igazolvány kiadásához, pótlásához,
cseréjéhez, visszavonásához, a nyilvántartásba való felvételhez és az abból való törléshez, valamint
adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentéséhez
I. 		 Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmező a vámtanácsadói és vámügynöki
nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.)
NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a vámtanácsadói vagy a vámügynöki tevékenység végzésére
jogosító
a)
nyilvántartásba vételt,
b)
igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén),
c)
igazolványa cseréjét,
d)
engedélye visszavonását,
e)
a nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás(ok) átvezetését, ha az érinti az igazolványon
feltüntetett adatokat is, új igazolvány kiadását,
f)
a továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyilvántartásban való rögzítését
kéri.
2. A nyilvántartásba vételhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:
a)
Név: ................................................................................................................................................................................................................
b)
Születési név: .............................................................................................................................................................................................
c)
Regisztrációs szám: .................................................................................................................................................................................
d)
Születési hely: ........................................................................................... idő: ..................... év ........................... hó ................ nap
e)
Anyja leánykori neve: .............................................................................................................................................................................
f)
Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám): ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
g)
Levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám):
............................................................................................................................................................................................................................
h)
Telefonszám: ..............................................................................................................................................................................................
i)
Elektronikus elérhetőség: .....................................................................................................................................................................
j)
Igazolványkiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat:

k)

száma

kiállító intézmény neve

kiállítás kelte

.............................................................

..............................................................

..................................................

.............................................................
Egyéb szakképesítés:

..............................................................

..................................................

oklevél, bizonyítvány megnevezése

száma

kiállító intézmény neve

kiállítás kelte

.............................................................

........................

.......................................

..................................
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l)

.............................................................
Nyelvvizsga (nyelv, fokozat):

........................

.......................................

..................................

nyelv

típus

fokozat

.............................................................

..............................................................

...............................................

.............................................................
..............................................................
...............................................
3. Nyilatkozatok:
a)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
– a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,
– nincs tudomásom olyan tényről, körülményről, amely a Rendelet szerinti engedély kiadását és
a nyilvántartásba történő felvételemet vagy az igazolvány pótlását, cseréjét kizárná.
b)
Tudomásul veszem, hogy az adatlap 2. pont a) és g) pontjaiban szereplő, valamint az adatlap 3. pont
c) pontjában a kérelmező által megjelölt adatok külön rendelkezés nélkül, a Vtv. 115. § (2) bekezdése szerint
nyilvánosak.
c)
Hozzájárulok a kérelemben rögzített következő személyes adataim Rendelet szerinti nyilvánosságra
hozatalához:
ca)
születési név,
cb)
születési hely, idő,
cc)
anyja leánykori neve,
cd)
lakcím,
ce)
telefonszám,
cf )
elektronikus elérhetőség,
cg)
szakképesítést igazoló oklevél, okirat adatai,
ch)
egyéb szakképesítés megnevezése, az azt igazoló oklevél, okirat adatai,
ci)
nyelvvizsga típusa, fokozata.
4. Dátum
5. A kérelmező aláírása
II. 		 Az adatlaphoz csatolandó:
a)
nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén:
aa)
1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban)
benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
ab)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő
készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési
számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),
ac)
az egyéb szakképesítés(eke)t igazoló oklevél, illetve nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata
ad)
vámtanácsadók esetében a Vtv. 114. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti képzettséget igazoló
okirat másolata, valamint a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű
szakmai önéletrajz, vagy
ae)
vámügynökök esetében a vámjogi szakértői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány másolata,
vagy a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajz,
b)
igazolvány pótlása esetén:
ba)
1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban)
benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
bb)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő
készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési
számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),
c)
a nyilvántartásból való törlés ügyfél általi kérelmezése esetén:
ca)
az igazolvány,
cb)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő
készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési
számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),
d)
a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, ha a változás nem
érinti az igazolványon feltüntetett adatokat:
da)
az adatváltozást igazoló dokumentum másolata,
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db)

e)

f)

az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő
készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési
számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),
a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, ha a változás érinti
az igazolványon feltüntetett adatokat:
ea)
az igazolvány,
eb)
1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban)
benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
ec)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő
készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési
számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),
ed)
az adatváltozást igazoló dokumentum másolata,
továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése esetén:
fa)
a szakmai továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások.

2. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
VÁMTANÁCSADÓI IGAZOLVÁNY formai megjelenése és tartalmi követelményei
a) oldal
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nyilvántartási szám:
VÁMTANÁCSADÓI IGAZOLVÁNY
Személyi azonosító adatok
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Igazolványszám:

b) oldal

Fénykép helye

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
A nemzetgazdasági miniszter
....................................................-t
a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet alapján vámtanácsadói
tevékenység végzése céljából
....................................................
számon nyilvántartásba vette, aki így
vámtanácsadói tevékenység folytatására jogosult.
Az igazolvány érvényes:
.................................................-től
a visszavonásig
Budapest,..................................................
P. H.
..........................................
aláírás
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3. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
VÁMÜGYNÖKI IGAZOLVÁNY formai megjelenése és tartalmi követelményei
a) oldal
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nyilvántartási szám:
VÁMÜGYNÖKI IGAZOLVÁNY
Személyi azonosító adatok
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Igazolványszám:
b) oldal

Fénykép helye

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
A nemzetgazdasági miniszter
....................................................-t
a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet alapján vámügynöki
tevékenység végzése céljából
....................................................
számon nyilvántartásba vette, aki így
vámügynöki tevékenység folytatására jogosult.
Az igazolvány érvényes:
.................................................-től
a visszavonásig
Budapest,..................................................
P. H.
..........................................
aláírás

4. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
ADATLAP
a vámtanácsadók és a vámügyintézők szakmai továbbképzésére irányuló továbbképzési programok
kreditpont-minősítési eljárása iránti kérelemhez
Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A továbbképző szervezet
a)
neve,
b)
székhelye,
c)
levelezési címe,
d)
cégjegyzékszáma vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási száma és a nyilvántartásba vétel éve,
e)
honlapjának címe,
f)
hivatalos képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,
g)
által a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy vagy oktatásszervező neve, beosztása,
telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége.
2. A továbbképző szervezet által minősítésre benyújtott továbbképzési program
a)
címe,
b)
szakterülete (vámtanácsadó, vámügynök),
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c)
d)
e)
f)
g)

3.

4.

5.

6.
7.
8.

továbbképzési formája (előadás, e-learning, online),
időtartama (percben, szünetek nélkül),
elszámolhatóságának kérelmezett időszaka,
jellege (gyakorlati, elméleti),
kapcsolódó információs segédanyagának bemutatása (ha a továbbképző szervezet vállalja ilyen információs
anyag biztosítását a továbbképzésen),
h)
szakmai tartalmának, tematikájának bemutatása (legalább 2000, legfeljebb 12 000 karakter terjedelemben),
i)
elektronikus képzési formában tervezett megvalósítása esetén a technikai hátteret bemutató leírás (ideértve
a képzés elektronikus rendszerének bemutatását, elérésének helyét, megvalósításának módját, a naplózást,
az ellenőrzés módszerét, az igazolás kiállítását, a nyilvántartásba vételt végző szervezet tájékoztatásának
módját stb.)
j)
oktatóinak név szerinti felsorolása.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben:
a)
a továbbképző szervezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása (legfeljebb 9000 karakter),
b)
továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek (ideértve az oktatással kapcsolatos
nyilvántartási rendszert is),
c)
a továbbképző szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolása,
valamint szakmai és oktatói tevékenységének bemutatása.
Nyilatkozatok:
a)
„Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelemben foglalt adatokat a hatályos
jogszabályoknak megfelelően kezelje és a kormányzati portálon közzétegye.”
b)
„Vállalom, hogy
–
továbbképző szervezetünk a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásáról, valamint a
vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 7. §-ában előírt továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti,
–
kizárólag az elfogadott (kreditpontra minősített), a 2. pontban (a továbbképzési program
bemutatása) foglaltak szerint lebonyolított továbbképzési program teljesítése esetén adja
ki a nyilvántartásba vételt végző szervezet által meghatározott kreditpontról szóló igazolást
a továbbképzésben részt vevőknek,
–
ha a fenti kérelemben, valamint az 5. pontban megjelölt kötelező mellékletek tartalmában
változás következik be, továbbá, ha a továbbképző szervezetünk a továbbiakban nem felel meg
a Rendeletben meghatározott követelményeknek, azt haladéktalanul bejelentem a nyilvántartásba
vételt végző szervezetnek.”
c)
„Kijelentem, hogy továbbképző szervezetünk
–
teljes körűen megfelel a Rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek,
–
által a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben megadott adatok és benyújtott dokumentumok
megfelelnek a valóságnak,
–
a fenti kérelemhez nem csatolt, az 5. pontban meghatározott kötelező mellékleteket a ........................
..................................................................... című, ...... év .................... hónap ...... napján benyújtott kreditpontminősítési kérelemhez mellékeltük, azok tartalma a benyújtás óta nem változott.”
Kötelező mellékletek:
a)
a továbbképző szervezet létesítő okiratában feltüntetett tevékenységéről szóló írásbeli nyilatkozat,
b)
a 2. pont j) alpontjában felsorolt oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolata és
részletes szakmai önéletrajza,
c)
a 2. pont j) alpontjában felsorolt oktatók nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kérelemben feltüntetett
adataiknak – a Rendeletben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében – a továbbképző szervezet
és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak,
d)
a 2. pont j) alpontjában felsorolt oktatók nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a továbbképző szervezetnél
oktatást vállalnak,
e)
az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló dokumentum másolata.
Dátum
Bélyegző
Cégszerű aláírás
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5. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
ADATLAP
a vámtanácsadók és a vámügynökök szakmai továbbképzésének indításáról
Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A vámtanácsadók és a vámügynökök szakmai továbbképzésének indításáról a továbbképzést szervező és
lebonyolító szervezetnek (a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia:
a)
szervezet neve,
b)
szervezet címe,
c)
témafelelős neve, telefonszáma,
d)
képzés helye (pontos címe),
e)
szakterület megnevezése:
–
vámtanácsadó,
–
vámügynök,
f)
várható, tervezett létszám (fő),
g)
továbbképzési program címe,
h)
a továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minősítési határozat száma,
i)
továbbképzés időpontja (év, hónap, nap),
j)
továbbképzés kezdési időpontja (óra, perc),
k)
továbbképzés befejezési időpontja (óra, perc),
l)
oktató(k)/előadó(k) neve.
2. Dátum
3. Bélyegző
4. Cégszerű aláírás

6. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
JELENLÉTI ÍV
A továbbképző szervezet neve, címe:
A továbbképzés helye (pontos címe):
A továbbképzési program címe:
A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:
A továbbképzési program szakterülete: o vámtanácsadó o vámügynök
Előadó(k) neve:
RÉSZTVEVŐK:
Kezdési idő (év, hónap, nap, óra, perc)
Sorszám

Regisztrálási szám

Résztvevő neve

Aláírás

Befejezési idő (év, hónap, nap, óra, perc)
Sorszám

Regisztrálási szám

Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):
Bélyegző
Cégszerű aláírás

Résztvevő neve

Aláírás
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7. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
IGAZOLÁS
a vámtanácsadói és vámtanácsadói nyilvántartásban szereplők által továbbképzési programon való
részvételről

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Az igazolás kötelező tartalmi elemei a következők:
Igazolás sorszáma
Továbbképzésre kötelezett neve
Regisztrálási száma
Regisztrálási számmal nem rendelkezők esetében a továbbképzésre kötelezett
a)
születési neve
b)
születési helye, ideje
c)
anyja neve
Igazolást kibocsátó továbbképző szervezet
a)
neve
b)
székhelye
A továbbképzés
a)
szakterülete (vámtanácsadó, vámügynök)
b)
formája (előadás, e-learning, online)
c)
időtartama (perc, szünetek nélkül)
d)
helyszíne (ha nem elektronikus a képzés)
e)
időpontja (év, hónap, nap)
f)
kezdés és befejezés időpontja (óra, perc)
A teljesített továbbképzési program
a)
címe
b)
kreditpont-minősítési határozatának száma
c)
elszámolhatósági időszaka
d)
kreditpont-értéke a megjelölt szakterületen
Az igazolást aláíró személy neve, beosztása
Dátum
Cégszerű aláírás, bélyegző

A nemzetgazdasági miniszter 42/2016. (XI. 17.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM 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 14. alpontjában és a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
az 1. mellékletben foglalt táblázat:
1. 12d. sor, 14. sor, 20a. sor a) pontja, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28. sor, 28a. sor 3. pontja, 35., 38–40. és 42. sor alapján
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
2. 20a. sor a) pontja, 22. sor a) pontja, valamint 28. sor, 28a 3. pont a)–d) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
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3. 20a. sor a) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott
beruházási támogatás,
4. 28a. 3. pont e) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás
vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
5. 38–40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet a 20. cikke szerinti az európai területi együttműködési
projektekben részt vevő kis- és középvállalkozásoknál felmerült együttműködési költségekhez nyújtott támogatás,
6. 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás,
7. 22. sor a) pontja és 28a. 3. pont f ) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
8. 22. sor a) pontja és 28a. 3. pont f ) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
9. 22. sor a) pontja és 28a. 3. pont f ) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és
középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
10. 28a. 3. pont d) és h) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési
innovációs támogatás,
11. 20a. sor a) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikke szerinti hátrányos helyzetű munkavállalók
felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
12. 22. sor a)–c) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikke szerinti a vállalkozások számára az uniós
környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének
emelését lehetővé tevő beruházási támogatás,
13. 22. sor a) és b) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz
idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás,
14. 22. sor a) és b) pontja és a 28. sor b) pontja, és 28a. sor 3. pont i) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
15. 20a. sor a) pontja, a 22. sor a) és b) pontja, a 28. sor c) pontja és a 28a. sor 3. pont j) alpontja alapján a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,
16. 20a. sor a) pontja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikke szerinti szennyezett terület
szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
17. 22. sor a)–c) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikke szerinti energetikai infrastruktúrára
irányuló beruházási támogatás,
18. 22. sor a)–c) pontjához közvetlenül kapcsolódó g)–i), l) és q) pont szerinti támogatási kategóriával támogatott
beruházáshoz a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott
támogatás,
19. 14. sor és 20a. sor a) pontja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség
megőrzését előmozdító támogatás,
20. 20a. sor a) pontja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,
21. 20a. sor a) pontja és 22. sor c) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi
infrastruktúrára irányuló támogatás,
22. 22. sor c) pontja alapján az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti személyszállítási
közszolgáltatásért járó ellentételezés,
23. 22. sor c) és f ) pontja alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez
nyújtott támogatás,
24. 42. sora alapján 1408/2013/EU rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás,
25. 42. sora alapján 717/2014/EU rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatás
nyújtható.”
2. §

(1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 13a. ponttal egészül ki:
[A II. fejezet alkalmazásában:]
„13a. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti innováció;”
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(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 21a–21c. pontokkal egészül ki:
[A II. fejezet alkalmazásában:]
„21a. hátrányos helyzetű munkavállaló: 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;
21b. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz;
21c. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon,
ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet;”
(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 53a. ponttal egészül ki:
[A II. fejezet alkalmazásában:]
„53a. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 99. pontja szerinti
munkavállaló;”
(4) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 57a. ponttal egészül ki:
[A II. fejezet alkalmazásában:]
„57a. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti innováció;”
(5) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 58a–58d. pontokkal egészül ki:
[A II. fejezet alkalmazásában:]
„58a. szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület;
58b. szennyezés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 123. pontja szerinti tevékenység vagy mulasztás;
58c. szennyező fizet elve: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti elv;
58d. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy;”
3. §		
A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a 4., 4/A. és 4/B. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett
eleget,
b) – a 8. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 4., 4/A. és 4/B. alcím, valamint a 16. és 21. alcím szerinti
támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.”
4. §		
A Rendelet 6. §-a a következő l)–t) ponttal egészül ki:
[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást,
ha a támogatás összege]
„l) kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási
projektenként 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
m) az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kis- és középvállalkozásoknál felmerült
együttműködési költségekhez nyújtott támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként 2 millió eurónak
megfelelő forintösszeget,
n) eljárási és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként 7,5 millió eurónak
megfelelő forintösszeget,
o) hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként évente
5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
p) a jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás esetén
vállalkozásonként és beruházási projektenként 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
q) a megújuló villamosenergia-termelésre irányuló működési támogatás és kisméretű létesítmények
megújulóenergia-termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás esetén vállalkozásonként és
projektenként 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
r) szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetében vállalkozásonként és
beruházási projektenként 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
s) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja
a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget; kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési
támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
t) sportlétesítményekre és multifunkcionális létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetén projektenként
15 millió euró vagy 50 millió eurót meghaladó összköltség; sportlétesítményekre nyújtott működési támogatás
esetén létesítményenként évente 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”
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5. §		
A Rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A támogatást nyújtó adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 5–15., 17., 19., 19/A., 21/A–22., 27. alcím hatálya alá tartozó,
500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatás(ok)ról.
(2) A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának, illetve a közzétételnek a módját a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
18/A–18/D. §-ai szabályozzák.”
6. §		
A Rendelet 7. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
[E fejezet alapján]
„i) halászati csekély összegű támogatások esetén 2021. június 30-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)
7. §		
A Rendelet a következő 4/B. alcímmel egészül ki:

„4/B. A halászati csekély összegű támogatás
8/B. § (1) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon halászati és
akvakultúra-ágazati vállalkozás részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet, a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt halászati
csekély összegű támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
figyelembe véve a rendelet 3. cikke (3) bekezdésében foglalt felső határt.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet
kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk
(1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne
vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.
(5) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk
(2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági
termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatás.
(6) A támogatás a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatással a 717/2014/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági
termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatás.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná
a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(8) A támogatást nyújtó a 717/2014/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek
teljesülését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által vezetett mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
támogatások nyilvántartása alapján ellenőrzi.”
8. §		
A Rendelet a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása
14/A. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) keretében elszámolható
a) a személyi jellegű ráfordítás,
b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk
mértékéig és idejére,
c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező
ismeret és szabadalom költsége,
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d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen
együttműködik kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes
elszámolható költség legalább 30%-át.”
9. §		
A Rendelet 31. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást,
ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó
elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók
vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására
vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.”
10. §		
A Rendelet a következő 19/A. alcímmel egészül ki:

„19/A. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott
beruházási támogatás
36/A. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kis- és középvállalkozás induló beruházásához
nyújtható.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át,
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
(3) A támogatás keretében
a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége,
b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége,
c) – ha a kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat, akkor – az a) és
b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja
számolható el.
(4) A támogatás a 31. § (2), (3) és (5) bekezdése, (6) bekezdés a)–d) pontja, (7) bekezdés a)–d) pontja, (8) bekezdés
a)–c) pontja, valamint (9) bekezdése szerinti feltételekkel nyújtható.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha a kis- és
középvállalkozás a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket
a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig fenntartja.”
11. §		
A Rendelet a következő 21/A–21/C. alcímekkel egészül ki:

„21/A. A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás
38/A. § (1) A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a környezeti károk (pl. a talaj, a felszíni vagy felszín alatti vizek
károsodása) helyreállításához nyújtható.
(2) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(3) A szennyező fizet elvvel összhangban támogatás akkor nyújtható, ha – az uniós környezetvédelmi felelősségi
szabályok sérelme nélkül – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §-a
alapján nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy az nem kötelezhető a költségek viselésére.
A támogatás a helyreállítási vagy szennyezésmentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére nyújtható.
(4) A támogatás keretében a terület szennyeződésmentesítéséhez kapcsolódó, a szennyeződésmentesített
földterület független szakértő által meghatározott értéknövekedésével csökkentett költsége számolható el,
függetlenül attól, hogy az adott költség tárgyi eszközként feltüntethető-e a kedvezményezett mérlegében.

21/B. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
38/B. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott
támogatásként nyújtható.
(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével –
a következőkhöz nyújtható:
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a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –,
koncertterem,
b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez
kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,
c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),
d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és
támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új
technológiák alkalmazását is ezen célokra,
f ) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.
38/C. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és
a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra
üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult ésszerű nyereséget szerezni.
(2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének
költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,
b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség
áthelyezésének költsége),
c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége
(pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó
többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),
d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége
(pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek
javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség
elősegítésével kapcsolatos költség),
e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége
(pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).
38/D. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező
működési veszteséget.
(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű
nyereségre is.
(3) A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján
kell meghatározni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(5) A működési támogatás elszámolható költségei:
a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz,
előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben
felmerülő költség,
b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és
népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új
technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),
c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását
szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési
lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
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de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
df ) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló
tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f ) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül
a projekt eredményeként felmerülő költség.
38/E. § Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás
esetén a támogatás összege a 38/C. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 38/D. § (1)–(4) bekezdésében
meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.
38/F. § (1) A 38/A. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek
jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.
(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),
e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és
f ) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége
számolható el.

21/C. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
38/G. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez
vagy korszerűsítéséhez,
b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez
nyújtható.
(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével,
korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és
megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára
átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban
finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket
nyilvánossá teszik.
(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak
vagy csapatnak kell használnia.
(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási
feltételeket nyilvánossá kell tenni.
38/H. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és
a működési eredmény közötti különbséget.
(2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus
alkalmazásával utólag is biztosítható.
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(6) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege
az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy
a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
38/I. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége
számolható el.
(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő
működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-,
a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.
(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak
el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi
eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.”
12. §		
A Rendelet a következő 27. alcímmel egészül ki:

„27. A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás
40/E. § (1) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb 12 hónap bérköltsége,
súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a felvételt követő legfeljebb 24 hónap bérköltsége számolható el.
(3) Ha a foglalkoztatási időszak a hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 12 hónapnál, súlyosan hátrányos helyzetű
munkavállaló esetén 24 hónapnál rövidebb, a támogatást időarányosan csökkenteni kell.
(4) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának nettó
növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.
(5) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek
megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes
munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez a szabály nem
alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.
(6) A hátrányos helyzetű munkavállaló az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek vagy
a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos
foglalkoztatásra jogosult.”
13. §		
A Rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190.,
2014.6.28., 45. o.),
b) 12d. sor, 14. sor, 20a sor, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28., 28a sor, 35. sor, 38–40. sor, és 42. sor az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
c) 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,
9. o.),
d) 14. sor, 20a sor a) pontja, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, valamint 28. sor, 28a. sora a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló,
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 17.,
19., 20., 22., 25., 26., 28., 29., 32., 36–38., 41., 45., 48., 49., 53. és 55–56. cikke,
e) 22. sor c) és f ) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),
f ) 22. sor c) pontja a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
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14. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
15. §

(1) A Rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében a „702/2014/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe a „717/2014/EU bizottsági
rendelet”,
b)
5. § (4) bekezdés a) pontjában a „4., 4/A., 7., 8., 10–14., 17., 19., 20.” szövegrész helyébe a „4., 4/A., 6–17., 19.,
19/A., 21–21/C., 22.”,
c)
5. § (4) bekezdés b) pontjában a „4., 5., 8., 17. és 19.” szövegrész helyébe a „4–6., 16., 17., 19., 19/A., 21/B., 21/C.,
22.”,
d)
5. § (5) bekezdés a) pontjában a „17–20.” szövegrész helyébe a „17. és 19.”,
e)
1. mellékletében foglalt táblázat G:12c mezőjében az „előirányzat” szövegrész helyébe az „előirányzat, civil
szervezet”,
f)
1. mellékletében foglalt táblázat G:33 mezőjében a „szövetség,” szövegrész helyébe a „szakszervezet,”,
g)
1. mellékletében foglalt táblázat H:22 mezőjében a „pályázati úton,” szövegrész helyébe a „pályázat alapján
a megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Rendelet
a)
4. § (2) bekezdés 33., 34., 46a., 51a, 64a. pontja, a 4. § (3) bekezdése, 5. § (5) bekezdés b) pontja,
5. § (13) bekezdése, 6. § h) pontja, 7. § f ) és h) pontja,
b)
II. fejezet 18. Képzési támogatás, 20. Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
23. Tudástranszfer és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás, 24. A tanácsadási szolgáltatásokhoz
nyújtott támogatás, 25. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételhez
nyújtott támogatás, 26. Mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott
támogatás címe,
c)
1. mellékletében foglalt táblázat 15. és 16. sora.

16. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU rendelet,
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU rendelet,
d)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,
e)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat,
f)
a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 42/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez
1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12d sorral egészül ki:

(Áht.
azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

egyedi döntés
alapján

-

egyösszegű kifizetéssel

-

-

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
(a továbbiakban:
NAV)

-

-

„

12d

360328

Kezelőszemélyzet nélküli
automaták bekötésének
támogatása

Az előirányzat a kezelőszemélyzet nélküli automatákba beépítésre kerülő
automata felügyeleti egység beszerzéséhez nyújtandó támogatás fedezetére gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, helyi önkormányzat
szolgál.

”
2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

18.

346706

Területfejlesztéssel
összefüggő feladatok

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
aa) a területi önkormányzatok,
ab) a térségi fejlesztési tanácsok részére a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott
feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai projektjeik
végrehajtásához;
b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési
ba) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és
Tanács, Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, költségvetési szerv
fejlesztéséhez.
bb) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer
működéséhez és szakmai feladatai ellátásához,
c) a Kincstár területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének
finanszírozásához, valamint
d) egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok
ellátásához és kapcsolódó projektekhez.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket
is.

egyedi döntés
alapján

előleg biztosítható

-

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel időarányosan vagy
teljesítésarányosan

visszterhes
polgári jogi
szerződés
alapján

-

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető - fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozata,
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

-

-

-

-

”
3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 20a sorral egészül ki:
„

20a

359684

Pest megyei fejlesztések

Az előirányzat fedezetet biztosíthat:
a) Pest megye területén megvalósuló alábbi fejlesztésekhez:
aa) közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési
feltételeit és környezetét javító fejlesztések,
ab) turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése,
ac) Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztése,
ad) munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés (belterületi utak,
kerékpárutak, alacsonyabb rendű utak fejlesztése),
ae) önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása,
fejlesztése,
af) települések infrastrukturális ellátottságának javítása, fejlesztése,
b)az előirányzat felhasználásához kapcsolódó Kincstár által végzett
feladatokhoz.

a) pont tekintetében Pest megye területén működő helyi önkormányzat, költségvetési
szerv, Pest megye területén telephellyel rendelkező gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület
b) pontja tekintetében Kincstár.

pályázati úton,
egyedi döntés
alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben törtő
kifizetéssel időarányosan vagy
teljesítményarányosan

Támogatási
szerződésben előírt
határidő

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető - fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozata,
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

-

igénybe
vehető

-

”
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4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 28a sorral egészül ki:
„

„28a

359662

Irinyi Terv iparstratégiai
támogatásai

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető - fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozata,
b) garancia.

-

igénybe
vehető

-

”
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1. Az F:28a 3. pont a)-g) és i)- j) alpontjában foglalt tevékenységek tekintetében a kis és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti
kis- és középvállalákozásoknak minősülő gazdasági társaság, amennyiben
a) fejlesztendő tevékenysége F:28a 1. pontjában meghatározott ágazat valamelyikébe
esik,
b) létszáma – a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1.
mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait,
továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a
támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve –
nem haladja meg a 250 főt,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját
tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló
vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló
vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél - kivéve induló vállalkozásoknak - az átlagos
éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző
üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a
támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt
befejezését követő 5 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás
helyszínén üzemelteti,
pályázati úton,
h) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból kell,
egyedi döntés
hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek
alapján, a Kbt.
forrását a támogató számára be kell mutassa,
95.§-97.§
egyösszegű kifizetéssel,
i) támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír.
szerinti
3.Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4.
részletekben történő
2. A F:28a 3. pont h) alpontja szerinti tevékenység esetén olyan gazdasági társaság,
innovációs
előleg biztosítható
pontban foglaltak szerint:
kifizetéssel európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet is támogatható, amennyiben
partnerség
a) kapacitásbővítés,
időarányosan vagy
megfelel az 1. pont a), c)-f) és h)-i) alpontjában foglaltaknak.
kialakítására
b) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon,
3.Nem nyújtható támogatás az 1. és 2. pontban meghatozottak részére, ha a támogatási
teljesítésarányosan
igény:
vonatkozó egyedi
c) termékkínálat bővítése,
kérelem alapján
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy
beruházások,
egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési
e) termékek piacra vitele,
halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
f) kutatási és fejlesztési tevékenység,
c) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági
g) iparjogvédelem,
felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási
h) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári
Kbt.) 95-97. § szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának a
éven belül jogerősen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a
megvalósítása,
támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
i) az a)- e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani,
j) az a)-e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó
amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a
beruházás.
támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött
4. Az előirányzat terhére azon 3. pontban foglalt tevékenységek
létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog
támogathatók, melyek eredménye az alábbiak legalább egyike:
vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
e) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény
lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem
csökkenne,
vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő
f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási folyamat,
g) a termékfejlesztés rendszerébe integrált ipari szolgáltatások kiépítésére helyszín rendelkezésre állását igazolja,
f) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján
és bővítésére irányulnak,
jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások
támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett
prototípusfejlesztése,
eleget,
i) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások
g) a benyújtóval szemben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
legalább hazai piacra vitele.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló
is.
651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási
rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.
Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott
ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak
támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok
növekedéséhez.
1. A támogatandó tevékenység az alábbi TEÁOR '08 körébe tartozik:
a) élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.
b) egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11.,
Q86., Q87.
c) járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.
d) védelmi ipar: C25.4., C30.4., C32.99.
e) zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29.,
C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42.,
C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61.,
C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22.,
E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19.,
G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.
f) IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52.,
J58.2., J61.1.- J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12.,
S95.11., S95.12.
g) speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., G46.61.G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19.
h) az a)-g) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az
esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben
meghatározott célokkal való összhangját.
2. Az előirányzat által maximum 400 millió forint, minimum 50 millió forint
összegű támogatás nyújtható, melyek a projekt összköltségének (ÁFA
levonásra jogosultak esetén nettó összköltségének) legfeljebb 50%-a lehet.
Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel
rendelkező projekthez nyújtható támogatás.

76683
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A nemzeti fejlesztési miniszter 46/2016. (XI. 17.) NFM rendelete
a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnésével és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba
történő beolvadásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 4. és 5. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § és 7. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) és c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre,
valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.)
GKM rendelet 4. § (2) bekezdésében a „Közlekedésbiztonsági Szervezet” szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági
szerv” szöveg lép.
2. §		
Hatályát veszti az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdés
d) pontjában a „ , valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet” szövegrész.
3. §		
A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági
31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet
a)
2. melléklet 3.6. alpontjában a „közlekedésbiztonsági szervezettől”
a „közlekedésbiztonsági szervtől”, a „közlekedésbiztonsági szervezet”
a „közlekedésbiztonsági szerv” szöveg
b)
7. melléklet 4. pont f ) alpontjában a „Közlekedésbiztonsági Szervezet”
a „közlekedésbiztonsági szerv” szöveg
lép.

nyilvántartásáról szóló
szövegrész
szövegrész
szövegrész

helyébe
helyébe
helyébe

4. §		
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és
vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának,
továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §
(2) bekezdés b) pontjában a „Közlekedésbiztonsági Szervezet” szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági szerv”
szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti az R. 1. melléklet III. pontja.
6. §		
A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: Ellenőrzési rendelet) 1. melléklet A) rész
1. pontja a következő 1.16 alponttal egészül ki:
(A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál)
„1.16 a közlekedésbiztonsági szerv feladatainak ellátásával kapcsolatos munkakör.”
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7. §		
Hatályát veszti az Ellenőrzési rendelet 1. melléklet C) rész 1. pontja.
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása
alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet módosításáról és
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségéről szóló 34/2004. (XII. 28.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a), c), d) és f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 6., 11. és 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a 2. § a) pontja és a 3. § f ) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
85. § (4) bekezdés b) és g) pontjában, valamint (5) bekezdés j) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 6. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 6. és 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása
alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.)
4. § (1) bekezdése a következő 22–29. ponttal egészül ki:
(A KIFÜ alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek az alábbi munkakörök:)
„22. informatikus,
23. tudományos munkatárs,
24. főkönyvelő,
25. gazdasági ügyintéző,
26. könyvelő,
27. pénzügyi ügyintéző,
28. számviteli ügyintéző, valamint
29. ügyfélszolgálati asszisztens.”
(2) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(3) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)
lép.

5. § (2) bekezdésében a „főosztályvezetői” szövegrész helyébe a „főosztályvezetői és az osztályvezetői” szöveg,
8. §-ában a „KEF, a KIFÜ és a NIIF Intézet” szövegrész helyébe a „KIFÜ” szöveg,
9. § (4) bekezdésében a „KEF, a KIFÜ és a NIIF Intézet” szövegrész helyébe a „KIFÜ” szöveg,
11. § (1) bekezdésében a „KEF-nél, a KIFÜ-nél és a NIIF Intézetnél” szövegrész helyébe a „KIFÜ-nél” szöveg

3. §		
Hatályát veszti az R.
a)
1. § a) pont ab) és ad) alpontja,
b)
3. § (2) bekezdése,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3. § (3) bekezdésében az „ , a NIIF Intézetnél nem kötelező pályázat kiírása az 1. melléklet III. pontjában foglalt
táblázatban megjelölt munkakörök vonatkozásában” szövegrész,
4. § (1) bekezdés 20. pontjában a „valamint” szövegrész,
4. § (3) és (4) bekezdése,
5. § (3)–(6) és (11) bekezdése,
9. § (5) bekezdése,
11. § (3) bekezdése,
12. § (3) bekezdése.

4. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségéről szóló 34/2004. (XII. 28.) IHM rendelet.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. KIFÜ
Munkakör megnevezése

Közalkalmazotti osztályok
A

B

C

D

E

F

G

H

X

X

X

X

X

X

X

X

I

J

1. szakértői munkaköri csoport
analitikai könyvelő
informatikai rendszerszervező
jogász, jogtanácsos, vezető
jogtanácsos

X

X

kiemelt szakértő

X

X

X

X

közgazdász

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

projektigazgató
projektvezető

X

X

X

X

X

X

menedzser

X

X

X

X

X

X

mérnök-informatikus

X

X

X

X

mérnök

X

X

X

X
X

X

főkönyvelő

X

X

X

X

főelőadó

X

X

X

X

referens (munkakör
megjelölésével)

X

X

X

X

rendszergazda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

projekt koordinátor
projekt monitoring munkatárs
projektmentor

X

X

X

szakértő
szakreferens

X

X

X

szoftverfejlesztő

X

X

X

X

X

számítástechnikai
szoftverüzemeltető

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tanácsadó
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szakmai koordinátor

X

X

X

X

X

belső ellenőrzési vezető

X

X

X

X

programozó

X

X

X

X

X

X

X

biztonsági vezető

X

X

X

X

X

kommunikációs referens

X

X

X

X

X

projektasszisztens

X

szóvivő

X

X

X

X

X

X

X

X

szakmai főmunkatárs

X

X

X

X

X

tudományos munkatárs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

gazdasági főmunkatárs

X

X

X

X

kontrolling főmunkatárs

X

X

X

X

X

X

X

informatikus I.
informatikus II.

X

X

X

X

X

szakmai felelős
projekt pénzügyi vezető

2. ügyintézői munkaköri csoport
asszisztens (szakasszisztens)

X

X

X

vezető asszisztens
bérelszámoló

X

X

X

előadó

X

X

X

X

pénzügyi főelőadó

X

X

X

X

pénzügyi és számviteli
főelőadó

X

X

X

X

eszköz-nyilvántartási főelőadó

X

X

X

X

X

X

X

informatikus

X

X

könyvelő

X

X

X

pénztáros

X

X

X

számítógép-hálózat üzemeltető

X

X

X

ügyintéző

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

humánerőforrás-gazdálkodó
jogi előadó
kommunikációs asszisztens
ügyfélszolgálati asszisztens

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

gazdasági ügyintéző

X

X

X

X

X

X

projekt pénzügyi asszisztens

X

X

X

X

X

X

pénzügyi ügyintéző

X

X

X

X

X

X

X

X

tb-ügyintéző
számviteli ügyintéző

X

X

X

titkársági munkatárs

X

X

X

X

X

X

X

munkaügyi ügyintéző

X

3. ügyviteli és irodai munkaköri csoport
adminisztrátor

X

X

X

üzemeltetési előadó

X

X

X

X

műszaki előadó

X

X

X

X

titkárnő

X

X

X

X

X

X

gondnok

X
”

2. Hatályát veszti az R. 1. melléklet II. és III. pontja.
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2. melléklet a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelethez
1. Az R. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. KIFÜ
Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke %

I. Magasabb vezető
1. elnök

400

2. elnökhelyettes

350

3. gazdasági vezető

350

II. Vezető
főosztályvezető

250

osztályvezető

150
”

2. Hatályát veszti az R. 2. melléklet II. és III. pontja.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 440/2016. (XI. 17.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Kóródi Tündét 2016. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. október 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05836-2/2016.

A köztársasági elnök 441/2016. (XI. 17.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Kirinovics Zsuzsannát 2016. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. október 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05836-3/2016.

A köztársasági elnök 442/2016. (XI. 17.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Farkasné dr. Diós Máriát 2017. március 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. október 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05836-4/2016.
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A köztársasági elnök 443/2016. (XI. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Gájerné dr. Szabó
Andreát a 2016. november 15. napjától 2019. november 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. október 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05836-5/2016.

A köztársasági elnök 444/2016. (XI. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Merényi Pétert
2016. november 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. október 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05836-6/2016.

A Kormány 1622/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről és kiválasztási rendjéről
A Kormány egyetért azzal, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) magyar bírójelölti listáján az alábbi jelöltek
neve kerüljön benyújtásra az EJEB bírójelöltjeinek választását segítő Tanácsadó Panelnek, ezt követően pedig
a Parlamenti Közgyűlésnek:
Dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina
Dr. Paczolay Péter
Dr. Schanda Balázs Tibor
Felelős:
Határidő:

igazságügyi miniszter
2016. november 30.

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

76690

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 177. szám

A Kormány 1623/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
az egységes új szakértői intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézeteknek a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel való
2017. január elsejei összeolvadásakor a jogelőd intézmények 2016. évi eredeti költségvetésében meghatározott,
valamint a 2016. évi szerkezetváltozásból eredő többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó átvétellel arányos részének 100%-a vehető figyelembe
az előirányzatok 2017. évi szintre hozásánál;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a szakértői kapacitások fejlesztésével kapcsolatos
többletkiadásokhoz szükséges forrásnak a 2016–2018. évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet,
7. Rendőrség címben történő rendelkezésre állásáról
a)
a 2016. évben – a szakértői terület bővítésével kapcsolatos beruházási kiadások fedezete érdekében –
egyszeri jelleggel 90,0 millió forint,
b)
a 2017. évben – a szakértői terület bővítésével kapcsolatos személyi jellegű kiadások fedezete érdekében –
beépülő jelleggel 9,2 millió forint,
c)
a 2018. évben – a b) pontban szereplő személyi jellegű kiadások szintre hozása érdekében – beépülő
jelleggel 0,9 millió forint
összegben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2016–2017. év tekintetében a felmerülés ütemében
a 2018. év tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott keretösszeg erejéig intézkedjen a feladatok ellátása
érdekében szükséges kötelezettségvállalások megtételére;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a szakértői terület bővítésével kapcsolatos beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása
alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1624/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a 2017-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi
és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói
létszámkeretről
A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 41. § (2) bekezdése alapján a 2017-ben az államtudományi és közigazgatási,
rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban az új belépő
létszámkeretet az alábbi létszámban határozza meg:
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Önköltség fizetési

Támogatásban1 részesülők

kötelezettséggel felvehető

létszáma

Képzési szint, felsőoktatási terület

létszám
2860 fő

alapképzésre felvehető hallgatók létszáma

1450

390

államtudományi és közigazgatási
felsőoktatásban

470

200

rendészeti felsőoktatásban

720

120

katonai felsőoktatásban

120

–

nemzetbiztonsági felsőoktatásban

30

–

nemzetközi és európai közszolgálati
felsőoktatásban

110

70

mesterképzésre és osztatlan képzésre
felvehető hallgatók létszáma

700

320

államtudományi és közigazgatási
felsőoktatásban

290

190

rendészeti felsőoktatásban

170

25

katonai felsőoktatásban

70

–

nemzetbiztonsági felsőoktatásban

10

–

nemzetközi és európai közszolgálati
felsőoktatásban

160

105

ebből

a)

ebből

b)

1

Közszolgálati ösztöndíjas, tisztjelölt, önköltség fizetésére nem kötelezett hivatásos vagy szerződéses állományban álló hallgató.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1625/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kösse meg Budapest Főváros Önkormányzatával a fővárosi és elővárosi
autóbusszal végzett szolgáltatásokról és a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról szóló megállapodást akként,
hogy a Budapest Főváros Önkormányzata a közigazgatási határon belül végzett személyszállítási közszolgáltatások
bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek fedezése érdekében működési támogatásként költségtérítési
hozzájárulás keretében 2019. december 31-éig évente a fővárosi és elővárosi autóbusszal végzett szolgáltatásokhoz
310,0 millió forinttal, a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokhoz 2740,0 millió forinttal járul hozzá;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. november 30.
2. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. mellékletében
foglalt táblázat 114. sorában meghatározottak alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések alcím, 6. Vasúti
személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése jogcímcsoport 2284,0 millió forint összeggel történő túllépését
a budapesti elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás fenntartható finanszírozása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
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3. a Kvtv. 4. mellékletében foglalt táblázat 115. sorában meghatározottak alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi támogatások,
ellentételezések alcím, 7. Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése jogcímcsoport
1843,0 millió forint összeggel történő túllépését az autóbusszal végzett budapesti elővárosi személyszállítási
közszolgáltatás fenntartható finanszírozása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Budapest környéki elővárosi közlekedés egységes lebonyolítása
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1061/2016. (II. 25.) Korm. határozat 5. pontja szerint a Budapest Főváros
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés időbeli hatálya 2016. október 31-ig tartó időtartamra kerüljön
módosításra azzal, hogy a támogatási összeg előzetes elszámolása 2016. december 1-ig megtörténjen, valamint,
hogy Budapest Főváros Önkormányzatával egyeztetve határozza meg az elővárosi közlekedés átvétele kapcsán
a Budapest Főváros Önkormányzatánál a BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: BHÉV Zrt.) kiválásával és létrehozásával kapcsolatos költségek mértékét, és azt az előzetes
elszámolás részeként rendezze;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. november 30.
5. a budapesti elővárosi közlekedés fenntartható finanszírozásának biztosítása érdekében a 4. pont végrehajtására
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva –
4035,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok, 31. A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának
biztosítása és támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 30.
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon:
a)
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)
útján a Főváros tulajdonában álló, BHÉV Zrt. állam javára történő tulajdonba vételéről, Budapest Főváros
Önkormányzata Közgyűlésének az ingyenes átadásra vonatkozó döntését követően;
b)
az állam tulajdonába kerülő BHÉV Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: NFM) részére az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján történő ingyenes átadásáról
annak érdekében, hogy a BHÉV Zrt. részvényei az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó MÁV Magyar
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) részére nem pénzbeli
hozzájárulással megvalósuló tőkeemelés útján rendelkezésre bocsátásra kerülhessenek;
c)
arról, hogy az NFM és a MÁV Zrt. között megbízási szerződés jöjjön létre – a 7. pontban foglalt intézkedés
végrehajtásáig terjedő időtartamra – a BHÉV Zrt. társasági részesedése tekintetében, amely alapján a MÁV
Zrt. meghatalmazással eljárhat a BHÉV Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlása során;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének döntését követően, legkésőbb 2016. december 31.
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a BHÉV Zrt. társasági részesedése
az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó MÁV Zrt. részére nem pénzbeli hozzájárulással megvalósuló
tőkeemelés útján rendelkezésre bocsátásra kerüljön.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

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

Cím
szám

XVII.

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

31

XI.

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

32

K5

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Egyéb működési célú kiadások

4 035,0

Egyéb működési célú kiadások

-4 035,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XVII.

358840

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Millió forintban, egy tizedessel
Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím
szám

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása
K5

297102

Millió forintban, egy tizedessel

KIADÁSOK

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok

32

358840

Fejezet
név

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

31

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Millió forintban, egy tizedessel
TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok

32
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1. melléklet az 1625/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz

A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

4 035,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I. n.év
4 035,0

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
4 035,0
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A Kormány 1626/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új belügyi szakdiplomata álláshely létesítéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a migrációs és menekültügyi szakpolitika diplomáciai feladatainak színvonalas ellátása,
valamint az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartás és eredményes érdekérvényesítés érdekében
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére további egy fő belügyi szakdiplomata kerüljön
kihelyezésre;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi
LXXIII. törvény 56. § (1) bekezdése alapján a belügyminiszter javaslatára Magyarország Európai Unió melletti Állandó
Képviseletén 2016. november 1-jei kezdőnappal az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására további egy
belügyi szakdiplomata álláshelyet létesítsen;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban megjelölt
szakdiplomata kihelyezésével kapcsolatos
a)
személyi juttatások és járulékai költségek fedezetére 2016. november 1-től 2016. december 31-ig évi
4,5 millió forint, 2017. évtől évi 54,4 millió forint forrásnak a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség
fejezet, 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása címen,
b)
dologi és felhalmozási kiadások fedezetére 2016. november 1-től 2016. december 31-ig évi 3,9 millió forint
forrásnak a központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek
igazgatása címen, 2017. évtől évi 10,0 millió forint forrásnak a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség
fejezet, 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása címen
történő biztosításáról gondoskodjon.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2016. évi források tekintetében azonnal,
a 2017. évi források tekintetében 2017. január 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1627/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével kapcsolatos diplomáciai feladatok
színvonalas ellátása, valamint az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartás és eredményes érdekérvényesítés
érdekében Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére egy fő diplomata kerüljön kihelyezésre;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló
2016. évi LXXIII. törvény alapján 2017. január 1-jei kezdőnappal az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására
egy, az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével kapcsolatos ügyekért felelős diplomata álláshelyet
létesítsen;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban megjelölt
diplomata kihelyezésével kapcsolatos
a)
személyi juttatások és járulékai költségek fedezetére 2017. évtől évi 54,4 millió forint forrásnak a központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása címen,
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b)

dologi és felhalmozási kiadások fedezetére 2017. évtől évi 14,4 millió forint forrásnak a központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása címen
történő biztosításáról gondoskodjon.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1628/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának megvalósítása érdekében
szükséges további intézkedésekről
A Kormány
1. tudomásul veszi a 2016. évi XXIV. törvényben kihirdetett Egyezmény Magyarország Kormánya és a Kínai
Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán (a továbbiakban: Egyezmény) szerinti szerződések – nemzeti
érdekeknek megfelelő – tartalmáról szóló tájékoztatást;
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1065/2016. (II. 25.) Korm. határozat 3.1. pontjában biztosított
források az Egyezmény 6. cikk 1. pontjában meghatározott nonprofit vegyesvállalat (a továbbiakban: Vegyesvállalat)
megalapítására és működtetési feltételeinek biztosítására is felhasználásra kerüljenek;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Egyezmény 6. cikkének 1. pontjában meghatározott
Vegyesvállalat működtetési feltételeinek biztosításához szükséges évi 2,3 milliárd forint rendelkezésre állásáról
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati
programok alcím, 33. Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. január 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1629/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a szövetkezeti hitelintézeti integráció hosszú távú, stabil működést megalapozó fejlődési irányáról és
az annak megvalósításához szükséges intézkedésekről
A Kormány a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos előterjesztésére áttekintette
a szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) lehetséges fejlődési irányait és ennek alapján
1. egyetért a középtávon csökkenő, majd megszűnő állami részvétel mellett működő, a prudenciális követelményeket
erősítő szorosabb Integráció létrehozásával, melyhez a következő intézkedések szükségesek:
a)
az Integráció hatékonyabb irányítása érdekében a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete
prudenciális és a Központi Bank üzleti funkcióinak pontosabb elkülönítése,
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b)

a mérethatékony intézményi rendszer elérése érdekében a szövetkezeti hitelintézeti egyesülési folyamatok
elősegítése és támogatása, melyek lezárását követően az Integráció intézményrendszerét a Szövetkezeti
Hitelintézetek Integrációs Szervezete, az Integráció központi és kereskedelmi bankja, a Jelzálogbank és
a szövetkezeti hitelintézetek alkotják,
c)
a tízezer fő alatti településeken működő szövetkezeti hitelintézetek által annak megvizsgálása, hogy
milyen üzleti lehetőségeket biztosítana számukra a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
27/A. §-ában megjelölt postai szolgáltatások nyújtásával történő tevékenységbővítés, továbbá
az önkormányzati számlavezetés lehetőségének megtartása,
d)
a szövetkezeti hitelintézeti szektor igényeihez illeszkedő korszerű, gazdaságosan üzemeltethető,
a prudenciális megfelelést is biztosító, valamint az ügyfelek közös kiszolgálását támogató egységes
informatikai rendszer kialakítása;
2. felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy a Magyar Posta
Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével vizsgálja meg a tízezer fő alatti településeken működő
postai szolgáltatóhelyek tekintetében annak lehetőségeit, hogy a pénzügyi intézmények a postai szolgáltatásokról
szóló 2012. évi CLIX. törvény 27/A. §-ában megjelölt postai szolgáltatásokat nyújtsanak;
Felelős:
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2017. január 31.
3. felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, valamint a nemzeti fejlesztési
minisztert annak vizsgálatára, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében milyen jogalkotási feladatokat
kell elvégezni, valamint arra, hogy a szükséges jogszabályok tervezetét terjesszék a Kormány elé.
Felelős:
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1630/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről
A Kormány
1. a bankkártya-elfogadó helyek számának bővítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a telepítési támogatás szabályozásának részleteit dolgozza ki,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a 25. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 13. Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása
jogcímcsoporttal történő kiegészítését,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. a Kvtv. 19. § (3) bekezdésében és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2400,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím
terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

25

360006

271734

XI.

Alcím
szám

2

Államháztartási egyedi
azonosító

Cím
szám

Államháztartási egyedi
azonosító

XV.

360006

Cím
szám

25

Kiemelt
előir.
szám

K5

K5

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
szám

13

33

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Alcím
szám

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Országvédelmi Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

2 400,0
-2 400,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1630/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

13

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
egyéb: azonnal
1 példány
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

2 400,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2 400,0

76697

76698
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A Kormány 1631/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a XX. századi diktatúrák áldozatainak járó kárpótlási célú nyugdíj-kiegészítéseket és juttatásokat szabályozó
jogszabályok alapján járó juttatások emeléséről
A Kormány egyetért a XX. századi diktatúrák áldozatainak járó kárpótlási célú nyugdíj-kiegészítéseket és juttatásokat szabályozó
jogszabályok alapján járó politikai rehabilitációs nyugdíj-kiegészítések emelésével, ezért felhívja az igazságügyi minisztert, hogy
a nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány számára a politikai rehabilitációs ellátásoknak
a)
2017. január 1-jétől kezdődően a 2016. novemberében folyósított összeg hatvan százalékával történő
megemeléséről, és
b)
2018. január 1-jétől kezdődően a 2016. novemberében folyósított összeg további negyven százalékával
történő megemeléséről.
Felelős:
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1632/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a 2024. évi XXXIII. nyári Olimpiai Játékok, valamint a XVII. nyári Paralimpiai Játékok Budapesten történő
megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes hazai rendezésű sportesemények
előkészületeinek előrehaladásáról
1. A Kormány
a)
felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: Kormánybiztos),
mint a 2024. évi XXXIII. nyári Olimpiai Játékok, valamint a XVII. nyári Paralimpiai Játékok Budapesten
történő megrendezése érdekében benyújtásra kerülő pályázat (a továbbiakban: Olimpiai Pályázat)
elkészítésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásának, azok összehangolásának és irányításának
kormányzati felelősét, hogy készítsen részletes jelentést a Kormány részére arról, hogy a 2017. évben
Magyarországon megrendezésre kerülő kiemelt nemzetközi sportesemények – különösen, de nem kizárólag
a Győrben megrendezendő XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, a Budapesten és Balatonfüreden
megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és a Budapesten
megrendezendő Felnőtt Judo Világbajnokság és Világkongresszus – milyen hatással lehetnek az Olimpiai
Pályázatra, illetve az Olimpiai Pályázat sikeressége szempontjából hogyan haladnak e sportesemények
rendezési, szervezési és kommunikációs előkészületei;
Felelős:
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2017. január 31.
b)
felhívja a feladat- és hatáskörükben érintett minisztereket és kormánybiztosokat, hogy
ba)
az a) alpontban meghatározott feladat ellátása során működjenek együtt a Kormánybiztossal,
ennek keretében a feladat- és hatáskörüket érintően adjanak meg minden szükséges tájékoztatást
a Kormánybiztos részére, továbbá
bb)
biztosítsák, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó államigazgatási szervek, egyéb
költségvetési szervek, valamint gazdasági társaságok a Kormánybiztos a) alpontban meghatározott
feladata ellátásával összefüggő ügyben a Kormánybiztos részére közvetlenül tájékoztatást adjanak.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter,
a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos és
a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok
koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatosan

76699

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 177. szám

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1633/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú ingóságoknak a Macedón Köztársaság Kormányának történő ingyenes átruházásáról
A Kormány, figyelemmel Magyarországnak az Európai Unió válságkezelési mechanizmusában való részvételéből
eredő segítségnyújtási szándékára
a)
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján az állam
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1. melléklet szerinti vagyonelemek
tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt a Macedón Köztársaság Kormánya részére;
b)
felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósítása érdekében vegye fel a kapcsolatot
a kijelölt átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel lebonyolításáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1633/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz
A Macedón Köztársaság Kormánya részére ingyenesen átruházásra kerülő állami vagyon jegyzéke
1.
2.
3.
4.

Gumicsizma gyakorló ruhához, 2000 pár
Sík-rakodólap, 25 db
Törölköző, 5000 db
PVC (kimenő) körgallér, 1000 db

A Kormány 1634/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
az egységes, nemzeti közösségi kerékpáros keretrendszer létrehozásáról
A Kormány elkötelezett a közösségi kerékpáros rendszerek fejlesztése és ezek országos átjárhatósága iránt, ennek érdekében
1. egyetért azzal, hogy
a)
a közösségi kerékpáros rendszerek fejlesztése Budapesten túl Magyarország nagyvárosaiban és kiemelt
turisztikai régióiban indokolt,
b)
az egyes közösségi kerékpáros rendszerek között szolgáltatás, tarifarendszer, felhasználói élmény
szempontjából teljes átjárhatóságot, valamint a földrajzilag kapcsolódó rendszerekben a fizikai
átjárhatóságot is biztosítani szükséges;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos

76700
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2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős
kormánybiztost, hogy az egységes, nemzeti közösségi kerékpáros keretrendszer létrehozására szolgáló részletes
koncepciót dolgozza ki, és tegyen javaslatot a szükséges intézményrendszeri, fejlesztéspolitikai intézkedésekre és
az egységes működést biztosító jogszabályi előírás(ok) kialakítására.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
Határidő:
2017. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról
A Kormány a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá
egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését, ennek érdekében
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon
a)
az 1. mellékletben felsorolt, kiemelt kerékpáros projektek, valamint további kormánydöntések szerinti
kerékpárút fejlesztések előkészítéséhez – engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítéséhez – szükséges
1,00 milliárd forint keretösszeg biztosításáról,
b)
az 1. mellékletben felsorolt, kiemelt kerékpáros projektek megvalósításához 2017. évben szükséges
7,55 milliárd forint és 2018. évben szükséges 16,26 milliárd forint forrás biztosításáról, megvizsgálva
a szakpolitikai felelőssel az illetékességébe tartozó operatív programok lehetséges többletkötelezettségvállalási lehetőségeit;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében a felmerülés ütemében
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Tiszafüred–Poroszló
közötti kerékpárút és a szükséges műtárgyak megvalósításához 2017. évben szükséges 1,75 milliárd forint és
2018. évben szükséges 1,75 milliárd forint forrás biztosításáról, megvizsgálva a szakpolitikai felelőssel az illetékességébe
tartozó operatív programok lehetséges többlet-kötelezettségvállalási lehetőségeit;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
3. egyetért azzal, hogy az 1–2. pontban jelzett fejlesztések forrásigényét elsődlegesen a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program 7. „Turizmus”, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 4. „Turisztikai és
természetvédelmi fejlesztések”, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. „Klímaváltozás
hatásaihoz való alkalmazkodás” prioritások keretének terhére kell biztosítani a 2014–2020 programozási időszakban
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 44/C. §-ában és a gazdasági növekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről szóló
1299/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 3. pontjában biztosított többlet-kötelezettségvállalás lehetőségére tekintettel.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

76701
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1. melléklet az 1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz
A

B

C
Becsült br.

1.

Útvonal, szakasz

Hossz

költség
(milliárd forint)

2.

(EuroVelo 6) Rajka–Dömös

171 km

3.

(EuroVelo 6)
Dömös–Szentendre

4.

(Budapest–Balaton)
Etyek–Velence

32 km

1,63

5.

(Budapest–Balaton)
Velence–Székesfehérvár

29 km

1,48

33 km

9,50
1,20

D
2017. évi költség
(milliárd Ft)

2,85

E
költség

6,65
0,84

Végleges
nyomvonal
egyeztetés alatt

0,49

1,14

Végleges
nyomvonal
egyeztetés alatt

0,45

1,03

0,36

6.

24 km

2,59

0,78

1,81

7.

(Balatoni Bringakör)
Balatonboglár–
Balatonszentgyörgy

36 km

1,76

0,53

1,23

8.

(Balatoni Bringakör)
Keszthely–Balatongyörök

21 km

0,82

0,25

0,57

9.

(Balatoni Bringakör)
Badacsonytördemic–Aszófő

69 km

2,87

0,86

2,01

10.

EuroVelo 11, Tarcal–Tokaj–
Bodrogkeresztúr

8 km

0,46

0,23

0,23

Debrecen–Berettyóújfalu–
Nagyvárad útvonal
11.
hiányzó szakasza
(Tépe–Berettyóújfalu)

10 km

0,90

0,45

0,45

40 km

0,60

0,30

0,30

473 km

23,81

7,55

16,26

Tokaj–Tiszabecs kerékpáros
útvonal

13. Összesen:

Megjegyzés

(milliárd Ft)

(Budapest–Balaton)
Székesfehérvár–
Balatonakarattya

12.

F

2018. évi

710. sz. főút
építése miatt
részben IKOP
forrásból
finanszírozható
az átvezetés

Tervezés
folyamatban

76702

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 177. szám

A Kormány 1636/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének címrendjét – 2016. november 7-i fordulónappal –
az 1. melléklet szerint módosítja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Magyar Államkincstár felé gondoskodjon
a)
az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b)
az azonosítás alatt álló kiadásoknak és bevételeknek az államháztartás központi alrendszerébe tartozó
megfelelő intézményi előirányzatokra, illetve azokon belül egységes rovatrend szerinti azonosításáról,
besorolásáról;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben meghatározott, megosztásra kerülő
előirányzat átcsoportosítása érdekében az érintett felek közötti megállapodás elkészítéséről;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi
változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és ezzel egyidejűleg – a földművelésügyi miniszter
adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési
adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetésének végrehajtásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése
Új címrendi besorolás
ÁHT-T

212087

Fejezet

Cím

Alcím

11

19

00

Régi címrendi besorolás

Jogcímcsoport

00

Megnevezés

Jogcím

00

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Fejezet

Cím

Alcím

12

05

00

2. melléklet az 1636/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz

Jogcímcsoport

00

Jogcím

00
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Megállapodással kezelt előirányzatok
Címrendi besorolás
JogÁHT-T

Fejezet

Cím

Alcím

00
01

00
00

cím-

Jog-

cso-

cím

Megnevezés

Felelős tárcák

port

004240

12
12

00
00

00
00

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

Földművelésügyi Minisztérium – Miniszterelnökség
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A Kormány 1637/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címrendi besorolásának megváltoztatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
– 2016. november 1-jei fordulónappal – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala cím besorolását a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 17. Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala címre változtatja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi
változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott
évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetéséről.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1638/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a kiemelt projektjavaslatok versenyeztetése mellőzésének indokolásáról
A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági
minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy nyújtsanak be előterjesztést a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/E. § (1) bekezdés d) pontjának ezen pont hatálybalépésekor hatályban lévő éves
fejlesztési keret vonatkozásában történő érvényesítése érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1639/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő Zrínyi Miklós laktanya fejlesztési feladatainak
megvalósításáról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében
lévő, hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyának a Magyar Honvédség államhatár őrzésében való
közreműködéséből fakadó fejlesztésének szükségességével;
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2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti fejlesztési feladatok végrehajtásával összefüggő
kiadások fedezetének biztosítása érdekében – a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek
megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1. pontjában
foglaltakra tekintettel megállapított, illetve meghatározandó támogatási főösszegen felül – gondoskodjon
2017. évben 1410,0 millió forint, 2018. évben pedig 1250,0 millió forint HM fejezet részére történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzések lefolytatása során
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés b) pontja alapján, az 1. pont szerinti
fejlesztések megvalósítása érdekében engedélyezi a 2. pontban meghatározott keretösszegig az előirányzatok
biztosítását megelőzően kötelezettségvállalások megtételét.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1640/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Budai Várban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által tett, forgalomirányítással kapcsolatos
intézkedésekhez történő kormányzati hozzájárulásról, illetve egyéb, nagy társadalmi jelentőségű
fejlesztések támogatásáról szóló 1417/2016. (VII. 29.) Korm. határozat módosításáról
A Budai Várban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által tett, forgalomirányítással kapcsolatos
intézkedésekhez történő kormányzati hozzájárulásról, illetve egyéb, nagy társadalmi jelentőségű fejlesztések
támogatásáról szóló 1417/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és
a következő 2a. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„2. egyetért azzal, hogy a nagy társadalmi jelentőségű, városképi léptékben meghatározó helyszínekre tervezett,
közpénzből megvalósítható fejlesztések előtt a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ötletpályázatokat írjon ki és bonyolítson le;
2a. egyetért a 2. pontban meghatározott feladat megvalósításához, valamint a nagy jelentőségű beruházásokhoz
és a folyamatban levő, a Miniszterelnökséggel együttműködésben megvalósítandó kormányzati építésügyi
közfeladatokhoz kapcsolódóan 129 144 000 forint összegű hozzájárulás biztosításával;”
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és
az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 132,10 millió forint összegű költségvetési
forrás biztosításáról a kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók
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2017. évi támogatása és a kárpátaljai magyar önkormányzati dolgozók 2017. évi szakmai fejlődésének elősegítése
érdekében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. január 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1642/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról
A Kormány, egyetértve az ukrajnai szórvány- és tömbmagyarság azon igényével, hogy Kárpátalján Magyar Házak létesüljenek
a nemzeti identitás megőrzése érdekében, továbbá, hogy a kulturális alapokon nyugvó közösségformálás méltó kereteket
kapjon:
a)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyar Házak kárpátaljai kialakítása programot
hajtsa végre,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. december 31.
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Házak kárpátaljai kialakítása program megvalósítása
érdekében összesen 3500,00 millió forint költségvetési keret biztosításáról gondoskodjon 2017. évben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. évben a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1643/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 azonosító számú („Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és
benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. hozzájárul a KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 azonosító számú, „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben
és benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának
az 1. melléklet szerinti növeléséhez,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: éves fejlesztési keret) módosítására a projekt 1. pont szerinti
többlettámogatásához szükséges 92 769 931 forint többletforrás biztosítása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az éves fejlesztési keret soron következő módosítására vonatkozó javaslat megtételével
egyidejűleg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-1.3.0-152015-00004

B

C

D
Támogatás eredeti

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

összege
(bruttó, Ft)

Tájgazdálkodási
infrastruktúra
fejlesztése
a Beregben és benne
a Beregi árvízszintcsökkentő tározó
területén

Országos Vízügyi
Főigazgatóság és
a Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

1 200 000 000

E
Többlettámogatás
(bruttó, Ft)

92 769 931

F

G

Támogatás
megnövelt összege

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, Ft)

1 292 769 931

A Beregi árapasztási tározó
területén tájgazdálkodást segítő vízi
infrastrukturális fejlesztések valósulnak
meg (vizes élőhelyek kialakítása,
csatornarekonstrukció, műtárgyépítések,
csatornaépítések). A projekt
megvalósítása során javul a terület vízzel
való ellátottsága, a felszíni vizek állapota,
ezt szolgálják az épülő létesítmények és
a csatorna rekonstrukciós tevékenységek.
A tervezett fejlesztések elősegítik
a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben
is megfogalmazott célok elérését,
növekedni fog a visszatartható édesvíz
mennyisége, javul a terület vízzel való
ellátottsága, mérsékelhető lesz az éghajlat
szélsőséges hatása, a vizek többletéből
vagy hiányából adódó kedvezőtlen hatás.
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A Kormány 1644/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 azonosító számú szakasza
támogatásának növeléséről
A Kormány
1. hozzájárul a „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt (a továbbiakban: projekt) KEHOP-1.3.1-15-2015-00001
azonosító számú szakasza támogatásának az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti növeléséhez,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: éves fejlesztési keret) módosítására a projekt 1. pont szerinti
többlettámogatásához szükséges 1,081 milliárd forint többletforrás biztosítása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az éves fejlesztési keret soron következő módosítására vonatkozó javaslat megtételével
egyidejűleg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

Projekt azonosító száma

B
Projekt
megnevezése

C

Kedvezményezett neve

KEOP-2.2.1/2F/092011-0001

KEHOP-1.3.1-152015-00001

Komplex
Tisza-tó
projekt

Országos Vízügyi
Főigazgatóság,
a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság és Körös-Vidéki
Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

D
Eredeti támogatás
(bruttó, Ft)

E
Többlettámogatás
legfeljebb
(bruttó, Ft)

F

G

Támogatás
a változás után
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, Ft)

5 208 392 007

0

5 208 392 007

2 298 153 939

1 080 932 818

3 379 086 757

A projekt célja a vízrendszer vízminőségi és
mennyiségi állapotának javítása, az ökológiai
állapot fenntartása, a vizes élőhelyek
rekonstrukciója, valamint az árvízi és belvízi
biztonság megőrzése a Tisza-tavon és
kapcsolódó vízgazdálkodási létesítményein,
a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő
Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR)
vízfolyásain. Mindez mederkotrással, megfelelő
vízkormányzás kialakításával és az élőhely
rehabilitációjával valósul meg.
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A Kormány 1645/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történő finanszírozás biztosítása érdekében
meghirdetett NVKP_16 kódszámú („Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program” című) pályázati
felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történő finanszírozás biztosítása érdekében
meghirdetett NVKP_16 kódszámú, „Nemzeti Kiválósági és Versenyképességi Program” című pályázati felhívására
benyújtott, az 1. mellékletben foglalt táblázat B–D és H oszlopában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban: projektek) 1. mellékletben foglalt táblázat E–G oszlop szerinti
támogatását,
2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

3.

Alprogram

A

A

B
Projekt
azonosító száma

NVKP_16-12016-0017

NVKP_16-12016-0004

C
Projekt megnevezése

Nemzeti szívprogram:
Kutatás és innováció az
iszkémiás szívbetegség
és szívelégtelenség
diagnosztikájában és
terápiájában

Magyar onkogenom és
személyre szabott daganat
diagnosztika és terápia
nemzeti program

D
Támogatást igénylő neve

1. Semmelweis Egyetem
(konzorciumvezető),
2. Neumann Projekt
és Szervezési Korlátolt
Felelősségű Társaság,
3. MEDISO Mediso
Medical Imaging Systems
Korlátolt Felelősségű
Társaság,
4. PHARMAHUNGARY
2000 Kísérletes és Klinikai
Kutatásfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság,
5. Twinmed Orvosi
Rendszerek Korlátolt
Felelősségü Társaság

1. Semmelweis Egyetem
(konzorciumvezető),
2. 3DHISTECH Fejlesztő
Korlátolt Felelősségű
Társaság,
3. Eötvös Loránd
Tudományegyetem

E

F

Elszámolható

Projekt támogatása

összköltség (Ft)

(Ft)

3 645 702 853

1 907 721 720

3 299 426 997

1 457 721 719

G

H

Támogatás
aránya

Projekt rövid bemutatása

(%)

90,50

A kardiovaszkuláris
halálozás csökkentését
célzó fejlesztések
megvalósítása, új
képalkotó diagnosztikus
eszközök és
bioinformatikai eljárások
fejlesztése, amelyekkel
egyes terápiák rejtett
kardiotoxicitásának
kiszűrése, személyre
szabott rizikóbecslés,
új típusú eszközös
szívelégtelenség-terápiák
valósíthatók meg.

76,41

A hazai betegekre
specifikus genetikai
eltérések azonosítása és
a korai diagnosztikához,
követéshez, hatékony
kezeléshez szükséges
diagnosztikus eljárások
kifejlesztése, molekuláris
markerek és diagnosztikai
eszközök biztosítása.
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1. melléklet az 1645/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz
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5.

A

A

NVKP_16-12016-0051

NVKP_16-12016-0036

Magas mortalitású
tumoros betegségek
célzott kezelésére alkalmas
biokonjugátumok és
moduljaik fejlesztése

1. Eötvös Loránd
Tudományegyetem
(konzorciumvezető),
2. Printnet Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság,
3. Soneas Kutató Korlátolt
Felelősségű Társaság

1 092 158 890

1 493 908 673

1 019 321 884

83,52

93,33

Célzott, irányított
tumorterápia kifejlesztése,
amellyel az egészséges
szövetek megkímélhetők,
a mellékhatások
visszaszorítása által a
beteg életminősége
jelentősen javul. Olyan
vegyülettárak létrehozása,
amelyekben az elemek
sokféle kombinációban
kapcsolhatók egymáshoz,
növelve a célzott
tumorterápiára alkalmas
konjugátumok tárházát.
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1. Eötvös Loránd
Tudományegyetem
(konzorciumvezető),
2. Semmelweis Egyetem,
3. ComInnex
Kutatás-Fejlesztési
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1 788 596 181

76712

4.

NEURELAXIN,
az első neuron
nyúlványnövekedést
serkentő hatóanyag: stroke
és más agyi rendellenségek
helyreállítását elősegítő
vezérmolekula kifejlesztése

Egy koncepcionálisan
új, hatékony
gyógyszerhatóanyag
klinikai irányú
továbbfejlesztése,
amely az idegi
nyúlványnövekedés és új
kapcsolatok létrejöttének
elősegítése révén
alkalmas a neuronális
kapcsolatok deficitjén
alapuló betegségek
és agyi károsodások
helyreállítására, az agyi
regeneráció serkentésére.

7.

A

A

NVKP_16-12016-0005

NVKP_16-12016-0042

Elektromágneses
daganat-terápiás készülék
hatékonyságának
növelése, piaci bevezetése
és az onkológiai terápiás
gyakorlatba történő
integrálásának előkészítése

1. Egyesített Szent
István és Szent László
Kórház-Rendelőintézet
(konzorciumvezető),
2. Országos Onkológiai
Intézet,
3. Oncompass Medicine
Hungary Korlátolt
Felelősségű Társaság,
4. 4iG Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

1. Semmelweis Egyetem
(konzorciumvezető),
2. OncoTherm Innovációs
és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

3 519 138 880

1 655 528 097

3 198 415 809

1 472 383 279

90,89

A daganatok
kialakulásáért felelős
gének vizsgálata, a rájuk
ható kombinált, precíziós
kezelések kifejlesztése. Új
terápiás célpontokkal új
gyógyszerkombinációk
kifejlesztése,
amelyekkel a daganatos
megbetegedések miatti
halálozások száma
csökkenthető.

88,94

Lokális és szisztémás
immunreakció kialakulási
mechanizmusának,
a tumor-túlélésben
és a metasztázisok
kialakulásában alapvető
szerepet játszó lokális
érválaszok vizsgálata,
amelynek eredményeként
új onkológiai kezelőeszköz
kifejlesztése valósítható
meg.
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6.

Kiemelkedő halálozási
kockázattal járó
betegségek gyógyításának
eredményességét
lényegesen javító nemzeti
program: Nemzeti
Innovációs Onkogenomikai
és Preciziós Onkoterápiás
Program elindítása és
kapcsolódó technológiák
integrált fejlesztése
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9.

B

B

NVKP_16-12016-0043

NVKP_16-12016-0046

1 329 641 016

1 868 318 187

1 126 503 576

1 376 799 243

84,72

Új háromdimenziós
lézermikroszkóp
prototípusának, műtéti
technológiáknak a
kifejlesztése, amelyek
biztosítják a tumor és
az egészséges szövet
szétválasztását agyműtét
közben, lehetővé teszik
az epilepszia non-invazív
diagnózisát és célzott, sejt
szintű terápiáját.

73,69

Költséghatékony
kompozit gyártási
eljárás kifejlesztése,
amellyel összetett
geometriájú, kiemelkedő
mechanikai tulajdonságú
és újrahasznosítható
polimer kompozit
termék gyártható rövid
ciklusidővel.
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Polimer kompozit
termékek előállítása rövid
ciklusidejű, automatizált
gyártástechnológia
segítségével,
gépjárműipari
alkalmazásokra, különös
tekintettel a kompozit
elemek komplexitására és
újrafeldolgozhatóságára

1. evopro systems
engineering Kft.
(konzorciumvezető),
2. Magyar Tudományos
Akadémia
Természettudományi
Kutatóközpont,
3. eCon Engineering
Mérnöki, Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
Társaság,
4. Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi
Egyetem

76714

8.

Fluoreszcens festékek
és nagy felbontású,
nagy látószögű, gyors
szkennelésre képes 3D
két foton mikroszkóppal
humán agydiagnosztika
fejlesztése epilepszia
kezelése céljából

1. Femtonics Kutató
és Fejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető),
2. Országos Klinikai
Idegtudományi Intézet,
3. PROGRESSIO Mérnöki
Iroda Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság,
4. Magyar Tudományos
Akadémia Wigner Fizikai
Kutatóközpont,
5. Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi
Egyetem

11.

B

B

NVKP_16-12016-0014

Az atomerőművekben
használt cirkónium
ötvözetek anyagszerkezeti
változásainak hatása a
fűtőelemek épségére és a
környezeti terhelésre

NVKP_16-12016-0038

1. RICHARD
FRITZ Korlátolt
Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető),
Fröccsönthető polipropilén
2. DATA-PRESS
alapú tapadásközvetítő
Informatikai Szolgáltató
kompozitok fejlesztése
Korlátolt Felelősségű
járműtechnológiai
Társaság,
alkalmazásokhoz
3. Óbudai Egyetem,
4. Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi
Egyetem

1 200 919 455

1 413 370 000

1 162 013 575

1 034 820 000

96,76

Az atomerőművi
folyamatok
előrejelzésére használt
numerikus modellek
továbbfejlesztése a
cirkóniumburkolat
reaktori körülményekre
jellemző állapotainak
előállításával végzett
mechanikai és
anyagszerkezeti
vizsgálatok
eredményeként.

73,22

Vegyszermentes,
környezetbarát autóipari
gyártástechnológia
kifejlesztése,
amely csökkenti a
környezetterhelést, a
gyártási hibaszázalékot
és a költségeket, gyorsan
kivitelezhető, jó minőségű
termékeket garantál.
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10.

1. Magyar Tudományos
Akadémia
Energiatudományi
Kutatóközpont
(konzorciumvezető),
2. NUBIKI Nukleáris
Biztonsági Kutatóintézet
Korlátolt Felelősségű
Társaság,
3. TÜV Rheinland InterCert
Műszaki Felügyeleti
és Tanúsító Korlátolt
Felelősségű Társaság,
4. Eötvös Loránd
Tudományegyetem
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13.

C

C

NVKP_16-12016-0023

NVKP_16-12016-0003

1 434 996 223

1 116 253 019

1 111 052 937

1 004 190 505

77,43

Ellenőrzött termelési és
feldolgozási technológia
kifejlesztése, olyan
modellrendszer
kidolgozása, amely jelzi az
áru élelmiszerbiztonsági
követelményeknek való
magas szintű megfelelését
és kiváló beltartalmi
értékét.

89,96

A környezetbe kerülő
tisztított és tisztítatlan
kommunális szennyvíz
egyes hormonhatású
anyagainak vizsgálata,
olyan szennyvízkezelési
technológia
kifejlesztése, amely
kockázatcsökkentési
eljárás és gyorsteszt
kidolgozásával elősegíti
az endokrin rendszert
károsító anyagok
(EDC) környezeti
megjelenésének
modellezését.
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A budapesti várostérség
tisztított és nem
tisztított kommunális
szennyvizeiben
található egyes EDC
szermaradványok
vízminőségi, ökológiai
és élelmiszerbiztonsági kockázatai
és kockázatcsökkentő
fejlesztések

1. Magyar Tudományos
Akadémia Csillagászati
és Földtudományi
Kutatóközpont
(konzorciumvezető),
2. Szent István Egyetem,
3. AQUAPROFIT Műszaki,
Tanácsadási és Befektetési
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,
4. UTB Envirotec
Környezettechnológiai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

76716

12.

Új kockázatkezelési
modellrendszer
fejlesztése a víz- és
élelmiszerbiztonság
növelése érdekében a
haltermékvonalon

1. WESSLING Hungary
Környezetvédelmi,
Élelmiszerbiztonsági,
Egészségvédelmi
és Minőségügyi
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető),
2. The Fishmarket
Halkereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság,
3. Szent István Egyetem,
4. SKC-Consulting
Korlátolt Felelősségű
Társaság

76717
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A Kormány 1646/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a „Nukleáris létesítmények építési és üzemeltetési biztonságának javítását célzó anyagok, szerkezeti
elemek, technológiák és eljárások életciklus-elemzés (LCA) alapú kutatás-fejlesztése az iparág
hazai kulcsszereplőinek együttműködésében” című támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos
hozzájárulásról
A Kormány hozzájárul, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a GINOP-2.2.1-15 kódszámú,
„K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” tárgyú felhívásra „Nukleáris létesítmények építési és üzemeltetési
biztonságának javítását célzó anyagok, szerkezeti elemek, technológiák és eljárások életciklus-elemzés (LCA) alapú kutatásfejlesztése az iparág hazai kulcsszereplőinek együttműködésében” címmel támogatási kérelmet nyújtson be
1. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. és
2. az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1647/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekről,
valamint a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok
önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő
intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány a Modern Városok Program (a továbbiakban: Program) keretében megvalósuló egyes fejlesztések ütemezett
végrehajtása érdekében
1. egyetért azzal, hogy a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok
önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló
1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontjától eltérően a Program első ütemében
kötött megállapodásokban foglaltak megvalósítását szolgáló, a Határozat 1. mellékletében meghatározott
2016. évi forrásigények maximált összegétől a Modern Városok Program Bizottsága – megfelelő előterjesztéssel
megalapozott – eltérő döntést hozhat, legfeljebb a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrás erejéig, azzal,
hogy előnyt biztosít azon forrásigényeknek, melyek 2016. évi felhasználását is vállalja a kedvezményezett;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése
szerinti főfelelős minisztereket, hogy legkésőbb 2016. november 20-ig gondoskodjanak a Modern Városok Program
megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztéseknek
a Határozat 1. mellékletében meghatározott forrásigények figyelembevételével történő benyújtásáról;
Felelős:
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
2. § (3) bekezdése szerinti főfelelős miniszterek
Határidő:
2016. november 20.
3. felhívja a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése
szerinti főfelelős minisztereket, hogy legkésőbb 2016. december 2-ig gondoskodjanak a Modern Városok
Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a Program
keretében kötött együttműködési megállapodások végrehajtását szolgáló, szakmailag indokolt és megalapozott
előterjesztések benyújtásáról;
Felelős:
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
2. § (3) bekezdése szerinti főfelelős miniszterek
Határidő:
2016. november 21-től 2016. december 2-ig

76718
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4. 2016. november 21. napjával visszavonja az 1. és a 2. pontot, valamint a Határozat 3–5. pontját és 1. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1648/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges forrás biztosításáról,
valamint a vízügyi igazgatási szervek 2016. április 1. és augusztus 31. közötti időszakban jogszabályi
kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni, valamint vízminőség védekezési
tevékenységének finanszírozásáról, továbbá a vízgazdálkodási társulatok 2013. évi vízkár-elhárítási
védekezési költségeinek megtérítéséről
1. A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-ában és a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott jogkörében eljárva hozzájárul a vízügyi igazgatási szervek
2016. április 1. és augusztus 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és helyi
vízkár elleni, valamint vízminőség védekezési tevékenységének finanszírozásához, továbbá a vízgazdálkodási
társulatok 2013. évi vízkár-elhárítási védekezési költségeinek megtérítése céljából jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet,
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 50. Víz-,
környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoportnak 269,2 millió forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosításának finanszírozására
egyszeri jelleggel 765,6 millió forint összegben kerüljön sor, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím,
1. Működési költségvetés előirányzat csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára gondoskodjon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1649/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
vízügyi tervező gazdasági társaság üzletrészének megszerzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: vízügyi tervező gazdasági társaság) társasági részesedése 100%-os tulajdonjogának
a Magyar Állam javára történő megszerzésével Magyarország vízgazdálkodási tevékenységének, valamint a vizek
kártételei elleni védekezési feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a vízügyi tervező gazdasági társaság társasági részesedése
100%-os tulajdonjogának a Magyar Állam javára történő megszerzéséről, legfeljebb az MNV Zrt. által megbízott
cégértékelő szakértő által megállapított vételáron;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
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3. egyetért azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése szerint a vízügyi tervező
gazdasági társaság társasági részesedése felett a tulajdonosi jogokat, a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt.
helyett, az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással az Országos Vízügyi Főigazgatóság
gyakorolja;
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a vízügyi tervező gazdasági társaság
a)
megvásárlása érdekében gondoskodjon a 2016. évben 216,1 millió forint egyszeri jelleggel történő
biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések
növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím
javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
b)
megvásárlásával kapcsolatban felmerült szakértői költségek biztosítása érdekében gondoskodjon
a 2016. évben 24,6 millió forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról a Kvtv.1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 1. Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások jogcím javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1650/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Koszovói Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
A Kormány
1. egyetért az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 62 millió EUR keretösszegű kötött segélyhitel felajánlásával
a Koszovói Köztársaság részére;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a kötött segélyhitel felajánlásáról a Koszovói Köztársaság
Kormányát értesítse;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat a koszovói féllel arról, hogy
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás mielőbb megkötésre kerüljön.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1651/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
az Ukrajna számára nyújtandó kötött segélyhitel felajánlásáról
A Kormány
1. egyetért az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 50 millió EUR keretösszegű kötött segélyhitel felajánlásával Ukrajna
számára;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a kötött segélyhitel felajánlásáról Ukrajna Kormányát
értesítse;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat az ukrán féllel arról, hogy a Magyarország
Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás
mielőbb megkötésre kerüljön.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1652/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Vietnami Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
A Kormány
1. egyetért az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 440 millió EUR keretösszegű kötött segélyhitel felajánlásával
a Vietnami Szocialista Köztársaság részére egészségügyi infrastruktúrához, környezetvédelemhez, víz- és
szennyvízkezeléshez, közigazgatás-fejlesztéshez, mezőgazdasághoz és élelmiszeriparhoz, oktatáshoz és a háborús
következmények elhárításához kapcsolódó projektek finanszírozásához;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a kötött segélyhitel felajánlásáról a Vietnami Szocialista
Köztársaság Kormányát értesítse;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat a vietnami féllel arról, hogy
a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás mielőbb megkötésre kerüljön.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1653/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése érdekében szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetét a 26. Szentkirályszabadja
működőképességének megőrzése címmel egészíti ki,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) működőképességének
megőrzése érdekében 675,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv.
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 26. Szentkirályszabadja működőképességének
megőrzése cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont b) alpont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat
és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtson 675,0 millió forint támogatást
az Önkormányzat részére, valamint azzal, hogy a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeiről kössön támogatási szerződést az Önkormányzattal, szerződéses feltételként rögzítve azt, hogy ha
az Önkormányzat a repülőtér hasznosításával vagy értékesítésével összefüggésben bevételhez jut, úgy a bevétel
– támogatást meg nem haladó – összegét a költségvetés részére köteles visszatéríteni;
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti támogatási szerződés megkötését követően folyósítsa
a támogatást az Önkormányzat számára.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1653/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi azonosító
361062
018450

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

IX.

26
2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Államháztartási
egyedi
azonosító

K5

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai
Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése
Egyéb működési célú kiadások

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

675,0
-675,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K5
Egyéb működési célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
675,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
675,0

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 177. szám

76723

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 177. szám

A Kormány 1654/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a thyssenkrupp Presta Hungary 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 thyssenkrupp Presta Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
1113 Budapest, Daróczi út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 09 887088) között kötendő stratégiai együttműködési
megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1655/2016. (XI. 17.) 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. a vajdasági gazdaságfejlesztést segítő nagyobb beruházásokhoz szerbiai székhelyű kereskedelmi banktól piaci
alapon felvett hitelhez kamattámogatást biztosít, amely legfeljebb 30 milliárd forintnak megfelelő összegű,
legfeljebb 10 éves futamidejű hitelprogramhoz kapcsolódhat a teljes futamidő alatt együttesen legfeljebb
6,8 milliárd forint összegben;
2. az 1. pontban foglaltak végrehajtása céljából felkéri a külgazdasági és külügyminisztert a kamattámogatási
program előkészítésére oly módon, hogy a támogatás összegét a vajdasági magyar közösségek terület- és
gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1109/2016. (III. 3.) Korm. határozat
értelmében kijelölt Prosperitati Alapítvány számára kell biztosítani, amely gondoskodik a kamattámogatás
megfizetéséről;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felkéri a külgazdasági és külügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert az 1. pontban foglalt kamattámogatási
rendszer működtetéséhez szükséges költségvetési fedezet 2017. évi biztosítására, a további években annak
megtervezésére;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. egyúttal visszavonja a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról szóló 1830/2015.
(XI. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglalt rendelkezést.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

76724

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 177. szám

A Kormány 1656/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a vajdasági Magyar Ház és Pannon Médiaház beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a vajdasági Magyar Ház és Pannon
Médiaház beruházások finanszírozása érdekében szükséges 585 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 XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára,
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
2017. június 30.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017. évben működési és beruházási célra 380 millió forintot egyszeri,
működési célra 25 millió forintot évente, beépülő jelleggel biztosítson;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény
tervezése során beruházási célra 180 millió forint egyszeri, működési célra 60 millió forint évente beépülő jelleggel
történő forrás biztosításáról gondoskodjon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLII. Költségvetés közveteln bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLII.
263478
LXV.
263167

297102

XI.

Cím
szám

42

4

Alcím
szám

Államháztartási egyedi
azonosító

LXV.
284901

2

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

K8

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B2

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Bethlen Gábor Alap
Alapból nyújtott támogatások
Egyéb támogatások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Fejezet
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

585,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

585,0

Egyéb működési célú kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

-585,0
Millió forintban, egy tizedessel

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

585,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

K8

6

32

Cím
szám

Jogcím
szám

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
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1. melléklet az 1656/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

Módosítás
(+/-)

I. n.év

585,0

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

585,0

76725

76726
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A Kormány 1657/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséhez szükséges előirányzatátcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő forrásjuttatással
a zajvédelmi intézkedések teljesítése, a zajterhelés monitorozásához szükséges feladatok, beruházások,
a Nemzetközi Automobil Szövetség által előírt feltételekhez szükséges műszaki átalakítások, valamint a Tanpálya
Vezetéstechnikai Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 50%-os üzletrésze megvásárlásának végrehajtása
érdekében;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. pont
szerinti feladat végrehajtása érdekében 680 millió forint egyszeri jellegű átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím,
2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 7. Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása jogcímcsoport terhére
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti célok megvalósítása érdekében a 2. pont
szerinti összeggel gondoskodjon a tőkeemelés végrehajtásáról a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő
Részvénytársaságban.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti intézkedés végrehajtását követően, azonnal.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Melléklet

XVII. Nemzeti Fejelsztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

2

303280
XVII.

26

357195
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
szám

1

2

Jogcím
csoport
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Millió forintban

KIADÁSOK

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat neve

7

1

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

K6

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása
Beruházások

K6

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
Tőkeemelések
Beruházások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma
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1. melléklet az 1657/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz

-680,0

680,0
Millió forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csoport
szám

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csoport
szám

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

Összesen:

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

I. né.
680,0

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

II. né.

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Millió forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

III. né.

IV. né.
680,0

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

76727

76728
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A Kormány 1658/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) Budapesti Regionális Hivatalának
és Globális Szolgáltató Központjának lehetséges elhelyezéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország tárgyalásokat folytasson a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi
Szövetsége (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, a továbbiakban: IFRC) Budapesti
Regionális Hivatalának és a Globális Szolgáltató Központjának lehetséges elhelyezése érdekében;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával jelölje ki az
IFRC Budapesti Regionális Hivatalának és a Globális Szolgáltató Központjának elhelyezésére és működésére
vonatkozó megállapodás létrehozása céljából folytatandó tárgyalásokra a magyar tárgyaló küldöttség vezetőjét;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az IFRC Budapesti Regionális Hivatalának és Globális
Szolgáltató Központjának integrált elhelyezéséhez és működéséhez – ideértve a kiválasztott ingatlan bérletét,
bútorozását és folyamatos üzemeltetését is – szükséges 2016. évi források biztosításáról a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság útján, valamint a megkötésre kerülő megállapodás tartalma és időbeli hatálya szerinti szükséges
források költségvetési tervezéséről.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a tárgyalások lezárulását követően
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1659/2016. (XI. 17.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC)
között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának
jogállásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapításáról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC)
között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

