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III.
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Kormányrendeletek

A Kormány 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a helyi közszolgáltatás információs rendszerről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
105. § (1) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
alapinfrastruktúra: a helyi közszolgáltatás információs rendszer működését biztosító adatközponti és hálózati
informatikai infrastruktúra, különösen a fizikai szerverek, hálózati eszközök és a virtualizációs platform;
2.
alkalmazásüzemeltetés: a helyi közszolgáltatás információs rendszer alkalmazásoldali működtetése, ide nem
értve a helyi közszolgáltatás információs rendszer működéséhez szükséges – nem informatikai jellegű –
szakmai alkalmazástámogatói feladatokat (például az önkormányzati felhasználók napi szintű támogatása,
önkormányzati és ágazati oldalról érkező fejlesztési igények meghatározása);
3.
helyi közszolgáltatás: törvényben meghatározott helyi közügy, valamint helyben biztosítható közfeladat;
4.
helyi közszolgáltatás információs rendszer: a települési önkormányzatok által biztosított helyi
közszolgáltatások tervezésének, valamint az operatív feladatellátás szervezésének és fejlesztésének
támogatását szolgáló elektronikus információs és vezetői döntéstámogató rendszer;
5.
központi szolgáltató: a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: NISZ Zrt.) és az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: IdomSoft Zrt.).

2. A helyi közszolgáltatás információs rendszer működtetése és üzemeltetése
2. §

(1) A helyi közszolgáltatás információs rendszert (a továbbiakban: IKIR) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) működteti.
(2) Az IKIR elemei:
a)
adattárház,
b)
szakmai modulok,
c)
karbantartó, adatátviteli és támogató funkciók.
(3) Az IKIR a felhasználói adatigényeket strukturált adattárolást biztosító, az 1. mellékletben meghatározott
forrásrendszerekből (a továbbiakban: forrásrendszerek) átvett adatokra épülő adattárházi funkció segítségével
szolgálja ki.
(4) Az IKIR szakmai moduljai:
a)
elemzési modul,
b)
feladatellátás-tervezési és -elemzési modul,
c)
elégedettségmérési modul.
(5) Az IKIR működéséhez szükséges – nem informatikai jellegű – szakmai alkalmazástámogatói feladatokat a miniszter
által irányított minisztérium hivatali szervezetében működő IKIR Kompetencia Központ (a továbbiakban: Központ)
látja el. A Központ feladata különösen
a)
a felhasználási feltételek kialakítása,
b)
a rendszerhasználathoz szükséges regisztráció menedzselése, támogatása,
c)
az ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
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d)
e)
f)
g)
3. §

a központi forrásrendszerekből származó adatok biztosításával és a rendszer belső adatösszhangjával
kapcsolatos feladatok ellátása,
az alkalmazástámogatás,
a működés ellenőrzése és a fejlesztési irányok meghatározása,
az incidenskezelés, hibaelhárítás koordinációja.

(1) Az IKIR alapinfrastruktúra üzemeltetője és továbbfejlesztője a NISZ Zrt.
(2) Az IKIR alkalmazásüzemeltetésének és az alkalmazás továbbfejlesztésének feladatait – a 2. § (5) bekezdés
a)–g) pontja szerinti szakmai alkalmazástámogatói feladatok kivételével – az IdomSoft Zrt. látja el.
(3) Az IKIR működési környezetét a Kormányzati Adatközpontban kell biztosítani.
(4) A központi szolgáltatók által ellátott feladatokra vonatkozóan az e-közigazgatásért felelős miniszter
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. §-a alapján központi szolgáltatási megállapodást köt, a központi szolgáltatók által ellátott feladatok finanszírozása
e megállapodás keretein belül történik. Az egyes szolgáltatási szintek részletes tartalmát a központi szolgáltatási
megállapodás határozza meg.
(5) A (4) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges források rendelkezésre állásáról
– a közszolgáltatási szerződések finanszírozását biztosító fejezeti kezelésű előirányzat javára történő
átcsoportosításáról – a miniszter gondoskodik.

3. Csatlakozási feltételek
4. §

(1) Az IKIR szolgáltatásait
a)
a települési önkormányzatok,
b)
a helyi önkormányzatok és a helyi közszolgáltatások központi szakmai tervezését, koordinációját,
a feladatellátás szakmai irányítását és felügyeletét, szabályozását és finanszírozását végző központi
államigazgatási szerv (a továbbiakban: központi szerv)
regisztrált felhasználói vehetik igénybe.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölteken kívüli szervezet részére az IKIR szolgáltatásainak igénybevételére a miniszterrel
kötött szerződés alapján van lehetőség.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti szervek vezetői az IKIR-hez való csatlakozást a miniszternél önkéntes regisztráció útján
kezdeményezhetik. A regisztráció az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti kormányzati azonosítási szolgáltatás
igénybevételével történik.
(4) A csatlakozás feltétele a miniszter által meghatározott adatkezelési tájékoztató és felhasználási feltételek elfogadása.
(5) A regisztráció és az IKIR szolgáltatásainak igénybevétele a települési önkormányzatok és a központi szerv részére
térítésmentes.

4. IKIR adattárház
5. §

(1) Az IKIR forrásadatai:
a)
a forrásrendszerek részéről átadott,
b)
az IKIR felhasználói által rögzített,
c)
az elégedettségmérési modulban anonim módon megadott,
d)
a Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási programban (KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001) keletkezett
elégedettségmérési
adatok.
(2) Az IKIR működtetésének biztosításához a forrásrendszerek az 1. mellékletben meghatározott közérdekű vagy
közérdekből nyilvános adatokat rendszeresen szolgáltatják.
(3) A miniszter és a forrásrendszer működtetéséért felelős más miniszter vagy központi szerv vezetője határozatlan
idejű megállapodásban rendezik különösen az alábbiakat:
a)
az átadott adatok leírása, jellemzése (adattartalom felsorolása, az egyes adatmezők leírása, a kötött
értékkészlettel bíró adatkörök értékkészletének listázása és ismertetése),
b)
az átadott adatok formátumának specifikálása,
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c)
d)
e)
f)
g)

az adatátadások rendszeressége, időzítése,
a korábbi évek adatainak visszamenőleges átadhatósága, e múltbeli adatok esetleges strukturális
átvezetéseinek specifikálása,
az átadás technológiája (adathordozó, állomány le-, illetve feltöltések, online nézetek meghívása, illetve
mindezek technikai paraméterei),
normál üzemviteli, tesztelési, hibakezelési kapcsolattartók megadása,
az átadott adatok láthatóságának esetleges speciális feltételei.

5. Adatkezelés
6. §

(1) A forrásrendszerekből átadott adatok tartalmáért a forrásrendszer adatkezelője felel.
(2) Az IKIR-t úgy kell kialakítani, hogy a feladatellátás-tervezési és -elemzési modulban és az elégedettségmérési
modulban rögzített adatokhoz csak az adatgazda települési önkormányzat férhet hozzá, azokat más települési
önkormányzat kizárólag az adatgazda települési önkormányzat engedélyével ismerheti meg.
(3) Az IKIR adattárházban lévő adat közérdekű adat megismerése iránti igény alapján történő megismerését
forrásrendszerekből származó adat esetén a forrásrendszer adatkezelője, a feladatellátás-tervezési és -elemzési
modulban és az elégedettségmérési modulban rögzített adat esetén az adatgazda települési önkormányzat
biztosítja.

6. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–6. § és a 8–9. § 2018. április 25. napján lép hatályba.

8. §

(1) A 3. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 3. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

9. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
10. §		
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ügyfél úgy kíván az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (a továbbiakban: e-Papír
szolgáltatás) útján kérelmet, iratot, egyéb beadványt (a továbbiakban együtt: beadvány) benyújtani, hogy
a) az adott beadvány esetében jogszabály alapján az elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség,
b) az elektronikus benyújtásra jogszabály további formai követelményeket állapít meg, vagy
c) az ügyre vonatkozóan az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a 115. vagy a 116. § szerinti szolgáltatás szerinti
elektronikus űrlapot rendszeresít,
– ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni, és az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv erről, valamint az irat benyújtásának lehetséges módjairól az ügyfelet a kapcsolattartásra
szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
Az IKIR adattárház forrásai és adatkörei
A

B

Forrásrendszer

Adatkör

1.

Területi Statisztikai
Adatbázis Rendszer
(T-STAR)

A rendszerben kezelt alábbi adatkör:
T-STAR katalógus teljes mutatóállománya településsoros értékadatokkal
évenként

2.

Budapesti Statisztikai
Adatbázis Rendszer
(BP-STAR)

A rendszerben kezelt alábbi adatkör:
BP-STAR katalógus teljes mutatóállománya kerületsoros értékadatokkal
évenként

Népszámlálási adatok

A rendszerben kezelt alábbi adatkörök:
a) T-STAR, BP-STAR katalógus teljes népszámlálási mutatóállománya
település/kerület soros értékadatokkal, adatvédelemmel ellátva
b) Nemzetiségi adatok (adatvédelemmel ellátva)

4.

EBR42

A rendszerben kezelt alábbi adatkörök:
a) Megalapozó felmérés adatai
b) Évközi felmérések adatai
c) Végleges felmérés adatai
d) Felülvizsgálat adatai

5.

KTÖRZS – Közhiteles
hatósági törzskönyvi
nyilvántartás
a költségvetési szervekről
és a költségvetési körben
gazdálkodó szervekről

A rendszerben kezelt összes adatkör

6.

KGR-K11

A rendszerben kezelt alábbi adatkörök:
a) Elemi költségvetések adatai
b) A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképesség adata
(6. havi időközi költségvetési jelentés adatai)
c) Éves költségvetési beszámolók adatai

7.

Köznevelési Statisztika
(KIR-STAT)

A rendszerben kezelt összes adatkör

8.

Köznevelés Információs
Rendszer (KIR) Jegyzői
adatszolgáltató modul

A rendszerben kezelt összes adatkör a hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámadatairól, kivéve a személyes
adatokat

9.

Igénybevevői
Nyilvántartás (KENYSZI)

A rendszerben kezelt alábbi adatkör:
Szolgáltatások havi igényléseinek és igénybevételének adatai
településsorosan, a szolgáltató telephelye és az igénylő, igénybevevő lakhelye
szerint

10.

Szolgáltatói nyilvántartás
(MŰKENG)

A rendszerben kezelt összes nyilvános adatkör

11.

Hálózatfejlesztés
Támogató és Monitoring
Rendszer (HTMR)

A rendszerben kezelt összes adatkör

12.

BM közfoglalkoztatási
adatok

A rendszerben kezelt alábbi adatkörök:
a) Közfoglalkoztatottak létszámadatai
b) Közfoglalkoztatási szerződések keretében történt összes kifizetés és
személyi jellegű kifizetések

13.

Köznevelési
intézménytörzs (KIR-INT)

A rendszerben kezelt összes adatkör

3.
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14.

A

B

Forrásrendszer

Adatkör

Helységnévtár

A rendszerben kezelt összes adatkör

15.

Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

A rendszerben kezelt alábbi statisztikai adatok/aggregátumok:
a) Magyarország állandó lakossága településenként, születési évenként,
nemek szerinti bontásban, és összesítve is;
b) Magyarország lakónépessége településenként, születési évenként, nemek
szerinti bontásban, és összesítve is;
c) Magyarország 0–17 éves állandó lakossága születési hónaponként,
megyénként, járási hivatalonként, településenkénti bontásban;
d) Magyarország lakosságának speciális statisztikái lakóhely (település,
irányítószám), születési idő, nem, előfordulás darabszáma adattartalommal,
valamint tartózkodási hely (település, irányítószám), születési idő, nem,
előfordulás darabszáma adattartalommal.

16.

IKVA

A rendszerben kezelt alábbi adatkör:
Víziközműadatok

17.

KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16
„Helyi versenyképességfejlesztési kutatási
program” projekt

A helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségmérési adatok

2. melléklet a 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. melléklete a következő 56. ponttal egészül ki.
„56. Jogszabályban meghatározott helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)”

A Kormány 74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes
szabályairól
A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
felhasználó: a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), a vízgazdálkodásért
felelős miniszter, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a víziközműszolgáltató, az ellátásért felelős, a vízügyi hatóság, valamint a vízügyi igazgatóság,
2.
Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis: olyan egységes, elektronikus információs rendszer, amely internetes
felületén a víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős által szolgáltatott adatokat megjelenítve biztosítja
a díjelőkészítő tevékenységhez, a gördülő fejlesztési tervezéshez és a víziközmű-vagyonértékelések
elkészítéséhez szükséges adatokhoz való hozzáférést a felhasználók számára, valamint támogatja a Hivatal
és a vízügyi hatóság tevékenységét, valamint a víziközmű-szolgáltatási ágazat szakpolitikai, stratégiai és
fejlesztéspolitikai megalapozását,
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3.
4.

szakmai modul: a felhasználók által igénybe vehető szolgáltatáscsoportok,
származtatott adat: olyan adat, amely egy vagy több adat módosításával, vagy az azokkal végzett műveletek
eredményeként jött létre, és amelyből az alapadatok nem fejthetőek vissza.

2. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis alapvető szabályai
2. §

(1) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisnak alkalmasnak kell lennie
a)
a miniszter szakpolitikai feladatai ellátásához szükséges egyedi, nem rendszeres adatbekérésre,
b)
a Hivatalnak a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 60. §
(4) bekezdése szerinti adatbekérésére, valamint
c)
a gördülő fejlesztési tervnek az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis elektronikus felületén történő
jóváhagyásra.
(2) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis elemei:
a)
az Adatbekérő rendszer,
b)
a Térképi nyilvántartás,
c)
az Adatkapcsolatok és
d)
a Víziközmű Adatbázis.
(3) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis szakmai moduljai:
a)
Adatkapcsolat a hatósági tevékenységek adataihoz,
b)
Adatkapcsolat a benyújtott vagyonértékelések adataihoz,
c)
Adatkapcsolat a benyújtott gördülő fejlesztési tervek adataihoz,
d)
Adatkapcsolat az Országos Közhiteles Víziközmű Kataszterhez,
e)
Adatkapcsolat az OVF Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer adatbázishoz,
f)
Adatkapcsolat a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartáshoz,
g)
Nyitott adatkapcsolat a későbbi adatkörök csatolásához kapcsolódóan,
h)
Adatbekérő rendszer,
i)
Víziközmű Adatbázis létrehozása, lekérdező, elemző funkciók,
j)
Térképi nyilvántartás, megjelenítés, attribútumok csatolása, valamint
k)
Adatkapcsolat a Helyi Közszolgáltatás Információs Rendszerhez.
(4) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis a felhasználói adatigényeket a (3) bekezdés a)–f ) pontjában
meghatározott szakmai modulokban kialakított közvetlen adatkapcsolatokon keresztül átvett, továbbá
a (3) bekezdés h) pontja szerinti adatbekérő rendszeren keresztül érkező adatokra épülő, strukturált adattárolást
biztosító Víziközmű Adatbázis, annak lekérdező, elemző funkciói segítségével szolgálja ki.

3. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetője, feladatai és ellenőrzése
3. §		
Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető) az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
4. §		
Az üzemeltető az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis vonatkozásában
a)
kialakítja a felhasználási feltételeket,
b)
menedzseli és támogatja a rendszerhasználathoz szükséges regisztrációt (a továbbiakban: regisztráció),
c)
ellátja az ügyfélszolgálati feladatokat,
d)
ellátja a közvetlen adatkapcsolatokon keresztül érkező adatok biztosításával és az Integrált Közcélú Víziközmű
Adatbázis belső adatösszhangjával kapcsolatos feladatokat,
e)
elvégzi az alkalmazástámogatással járó feladatokat,
f)
ellenőrzi annak működését,
g)
meghatározza annak fejlesztési irányait, valamint
h)
koordinálja az incidenskezelést és a hibaelhárítást.
5. §

(1) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetési szabályzata rögzíti az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis
felé történő adatszolgáltatás módjára, az adatok kezelésére és az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisból történő
lekérdezés módjára vonatkozó előírásokat.
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(2) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetési szabályzatát az üzemeltető készíti elő, és a miniszter
hagyja jóvá.
(3) Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzatot honlapján közzéteszi.
6. §		
A miniszter által megbízott személy vagy szervezet az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetésének
ellenőrzése céljából bármikor jogosult az üzemeltetéssel összefüggő feladatok teljesítésének ellenőrzésére, amely
keretében
a)
betekinthet az üzemeltetőnek az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltetésével összefüggő
dokumentumaiba, és
b)
felvilágosítást kérhet az üzemeltető tisztségviselőjétől és alkalmazottaitól.

4. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázishoz történő csatlakozás
7. §

(1) A felhasználó az üzemeltető erre irányuló felhívására regisztráció útján csatlakozik az Integrált Közcélú Víziközmű
Adatbázishoz.
(2) A regisztrációt az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis regisztrációs és adatfeltöltő felületéről letölthető adatlap
kitöltésével és aláírásával, az üzemeltetési szabályzat által meghatározott eljárási rend szerint kell végrehajtani.
(3) Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint igazolja az Integrált Közcélú
Víziközmű Adatbázis felhasználójának jogosultságát. A felhasználó az üzemeltető általi visszaigazolás
kézhezvételének napjától jogosult az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis használatára.
(4) A regisztráció térítésmentes.

5. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis részére történő adatszolgáltatás
8. §		
A víziközmű-szolgáltató az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis részére
a)
a víziközmű térképi nyilvántartásban szereplő adatokat,
b)
az 1. melléklet szerinti, a víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, műszaki és szervezeti adatokat,
c)
a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő
adatokról szóló jogszabály szerint elkészített vagyonértékelést, valamint
d)
a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló kérelmet
adatszolgáltatásként megküldi.
9. §

(1) A regisztrációt követően a víziközmű-szolgáltató
a)
a víziközmű térképi nyilvántartásban szereplő adatok tekintetében a regisztrációt követő legkésőbb hatvan
napon belül,
b)
az 1. melléklet szerinti adatok és a Vksztv. 60. § (4) bekezdése szerinti adatbekérés tekintetében
jogszabályban meghatározott rendszerességgel, valamint
c)
az egyedi, nem rendszeres adatszolgáltatás tekintetében a miniszter által megadott határidőn belül
teljesíti az adatszolgáltatást.
(2) Ha a víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott valamely adat tekintetében változás áll be, köteles a módosított adatot
a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül feltölteni az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisba.
(3) A víziközmű-szolgáltatónak az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisbeli rögzítés céljából a valós állapotot tükröző
adatot kell szolgáltatnia az üzemeltető részére.

6. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisból történő tájékoztatás
10. §

(1) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisból történő tájékoztatás a Víziközmű Adatbázis modulban szereplő
lekérdező és elemző funkciók segítségével történik.
(2) A miniszter és a Hivatal a Vksztv. szerinti feladatai ellátása érdekében a Víziközmű Adatbázisban szereplő valamennyi
víziközmű-szolgáltató és víziközmű-rendszer gazdasági, műszaki és szervezeti adatai megtekintheti, és azok
tekintetében az (1) bekezdés szerinti funkciókat használhatja.
(3) A vízgazdálkodásért felelős miniszter, a vízügyi hatóság, valamint a vízügyi igazgatóság a vízgazdálkodásról szóló
törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti feladatai ellátása érdekében a Víziközmű
Adatbázisban szereplő valamennyi víziközmű-szolgáltató és víziközmű-rendszer gazdasági, műszaki és szervezeti
adatai megtekintheti, és azok tekintetében az (1) bekezdés szerinti funkciókat használhatja.
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(4) A víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kizárólag az általa szolgáltatott adatok tekintetében jogosult
az (1) bekezdés szerinti funkciókat használni.
(5) A települési önkormányzat a helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló kormányrendeletben foglaltak
alapján a két rendszer közötti adatkapcsolaton keresztül – az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis egy szűkebb
adatkörének elemzési célú, mutatóképzésre alkalmas adatait – a helyi közszolgáltatás információs rendszerből
kérheti le.
(6) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázisból történő információk szolgáltatása valamennyi felhasználó számára
térítésmentes.

7. Adatkezelés
11. §

(1) A szolgáltatott adat kezelője felel az adatkapcsolatokon keresztül átadott adatok tartalmáért.
(2) Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis, valamint annak működésében lehívási szolgáltatás nyújtásával
közreműködő adatkezelő szervezetek – amennyiben a műszaki feltételek adottak – az interoperabilitás
követelményének megvalósításával kapcsolódnak össze.
(3) Az üzemeltető által szolgáltatott metaadatok és az azokból előállított származtatott adatok nyilvánosságára
a hivatalos statisztikáról szóló törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló törvény rendelkezései irányadóak.

8. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
A víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, műszaki és szervezeti adatok

1.

A

B

Adatszolgáltató

Adatkör

2.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi mérleg – eszközök (aktívák), források (passzívák)

3.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi összköltség eljárással készült eredménykimutatás

4.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatás

5.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi cash-flow kimutatás

6.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi közvetlen költségek bemutatása ágazati bontásban (ivóvíz, szennyvíz)

7.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi biogáztermelés

8.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi felosztott közvetett költségek bemutatása ágazati bontásban (ivóvíz,
szennyvíz)

9.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi fel nem osztott közvetett költségek bemutatása – engedélyes tevékenységek

10.

víziközmű-szolgáltató rendszeres, de nem minden évben felmerülő tárgyévi egyedi költségek

11.

víziközmű-szolgáltató nem rendszeresen felmerülő tárgyévi egyedi költségek bemutatása

12.

víziközmű-szolgáltató tárgyévre vonatkozó, de a tárgyévet követő évben már fel nem merülő egyedi
költségek bemutatása

13.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi indokolt költségek bemutatása vállalati szinten

14.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi egyéb elemezni kívánt tételek bemutatása vállalati szinten

15.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi különdíjas szolgáltatások bemutatása

16.

víziközmű-szolgáltató tárgyévi integráció és víziközmű-beruházások bemutatása
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A Kormány 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról
A Kormány
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 8. § és a 2. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló
2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi
rendeletben szabályozott fizetésképtelenségi nyilvántartások
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
fizetésképtelenségi nyilvántartás: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Cstv.) hatálya alá eső gazdálkodó szervezetek ellen Magyarországon indított csődeljárással,
felszámolási eljárással és a kapcsolódó polgári peres eljárásokkal összefüggésben a fizetésképtelenségi
eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
2015/848 EU rendelet) 24. cikkében, valamint a Cstv. 6/N. §-ában felsorolt adatokra Magyarországon felállított
állami nyilvántartás,
b)
elektronikus adatfeldolgozás: a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb
védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 1. § 2. pontjában felsorolt tevékenységek.
2. §

(1) A Kormány a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatot (a továbbiakban:
fizetésképtelenségi nyilvántartó) jelöli ki
a)
a fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósítására, működtetésére, valamint az elektronikus
adatfeldolgozással kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá
b)
a 2015/848 EU rendelet 25. cikke szerinti, a tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolására
szolgáló informatikai rendszerrel történő kapcsolattartás kiépítésével összefüggő informatikai fejlesztési
feladatokra és a kapcsolattartás működtetésével összefüggő feladatok ellátására.
(2) A fizetésképtelenségi nyilvántartó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el
a)
az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait,
b)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti informatikai fejlesztési, technikai üzemeltetési és az adatbázis technikai
biztonsági feladatait, valamint
c)
a 2015/848 EU rendelet 25. cikke alapján 2019. június 26-áig felállításra kerülő, összekapcsolt tagállami
fizetésképtelenségi nyilvántartásokra vonatkozóan azokat a feladatokat, amelyek az információcserével,
a tagállami informatikai rendszerek elektronikus kommunikációjával, valamint ezekkel kapcsolatban
a magyarországi műszaki feltételek biztosításával függenek össze.
(3) A 2015/848 EU rendelet 79. cikkében meghatározott adatkezelői feladatokat a fizetésképtelenségi nyilvántartó látja
el.

3. §

(1) A fizetésképtelenségi nyilvántartásba történő adatszolgáltatással és az adatváltozások bejelentésével összefüggő
feladatokat a csődeljárásban, illetve a felszámolási eljárásban eljáró bíróság látja el azokra az adatokra vonatkozóan,
amelyek a csődeljárásban, illetve a felszámolási eljárásban hozott és a Cégközlönyben, illetve a civil szervezetek
tekintetében az országos névjegyzék erre szolgáló felületén a bíróságok központi internetes oldalán közzétételre
kerülő bírósági végzésekben szerepelnek. Az adatszolgáltatást a bíróság a fizetésképtelenségi nyilvántartó
adatfeldolgozója részére a közzétételre kerülő végzés elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
(2) A Cstv. 6/N. § (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti eljárásokban a polgári peres eljárásban eljáró bíróság teljesíti
az adatszolgáltatást a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója részére. Az adatszolgáltatást az 1. melléklet
szerinti adattartalommal, elektronikus úton kell teljesíteni a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója
részére, a keresetlevél bírósághoz érkezését, illetve a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő
3 munkanapon belül.
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(3) A fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója automatikus technikai műveletekkel végzi el
a fizetésképtelenségi nyilvántartás adatbázisa részére szükséges adatok kiemelését a bírósági határozatok
adatsablonjából.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett adatokat és adatváltozásokat a fizetésképtelenségi nyilvántartó
adatfeldolgozója a cégnyilvántartásból, illetve a civil szervezetek nyilvántartásából történő információátadás útján
szerzi be.
(5) A fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója az adatbázisba történő adatbejegyzést és az adatok frissítését
azok beérkezését követően haladéktalanul elvégzi.
4. §		
A fizetésképtelenségi nyilvántartó, valamint a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója
a fizetésképtelenségi nyilvántartás üzembe helyezésének napjáról legkésőbb az azt megelőző napon a honlapján
magyar és angol nyelvű tájékoztatást tesz közzé, amelyben el kell helyezni a fizetésképtelenségi nyilvántartás
keresőfelületére mutató hiperhivatkozást is.
5. §

(1) A 2015/848 EU rendelet 24. cikkében, valamint a Cstv. 6/N. §-ában felsorolt adatok megismerését
a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója a honlapján keresőprogrammal biztosítja. A keresőprogram nem
teszi lehetővé az adatbázis teljes tartalmának letöltését.
(2) A honlapon magyar és angol nyelven közzé kell tenni a felhasználói szabályzatot és a keresési útmutatót.
(3) A fizetésképtelenségi nyilvántartás adatfeldolgozója a nyilvántartás folyamatos elérhetőségét biztosítja,
a karbantartás időszakáról tájékoztatást tesz közzé.
(4) A fizetésképtelenségi nyilvántartási adatok megismeréséért díjat és költségtérítést nem kell fizetni. A betekintő
előzetesen nyilatkozik arról, hogy a fizetésképtelenségi nyilvántartás lekérdezett adataiból nem képez üzleti célú
értékesítésre adatbázist, és a lekérdezett adatokat ilyen célra nem használja fel.

2. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 24., 27., valamint 78. és 79. Cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
8. §		
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6/N. § (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti polgári peres eljárásokkal összefüggő bírósági adatszolgáltatás tartalma
1. Az adós gazdálkodó szervezet vagyonával összefüggő megtámadási kereset előterjesztése:
1.1. bíróság neve;
1.2. keresetlevél benyújtásának dátuma;
1.3. adós neve és cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma;
1.4. ügyszám.
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2. Az adós gazdálkodó szervezet vagyonával összefüggő megtámadási per befejezése:
2.1. bíróság neve;
2.2. keresetlevél benyújtásának dátuma;
2.3. adós neve és cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma;
2.4. ügyszám;
2.5. befejező határozat jogerőre emelkedésének napja.
3. Az adós gazdálkodó szervezet vezetői, volt vezetői, az adós jogi személy tagjai, tulajdonosai ellen a hitelezők
érdekeit sértő tevékenységük miatti felelősség megállapítása iránt kereset előterjesztése:
3.1. bíróság neve;
3.2. keresetlevél benyújtásának dátuma;
3.3. adós neve és cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma;
3.4. ügyszám.
4. Az adós gazdálkodó szervezet vezetői, volt vezetői, az adós jogi személy tagjai, tulajdonosai ellen a hitelezők
érdekeit sértő tevékenységük miatti felelősség megállapítása iránt indult per befejezése:
4.1. bíróság neve;
4.2. keresetlevél benyújtásának dátuma;
4.3. adós neve és cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma;
4.4. ügyszám;
4.5. befejező határozat jogerőre emelkedésének napja.

2. melléklet a 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
1. A 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet melléklete a következő 32. sorral egészül ki:
(A nyilvántartás

Adatfeldolgozó

megnevezése

„32.

fizetésképtelenségi
nyilvántartás

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

Az adatfeldolgozó által végzett

Az adatfeldolgozó

adatfeldolgozás köre

igénybevételének jellege)

elektronikus
adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől
függő”

A Kormány 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli
hozzátartozó és az élettárs;
2.
pénzforgalmi szolgáltató: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott
pénzforgalmi szolgáltató;
3.
szolgáltató: a pénzforgalmi szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy
vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely az e rendeletben meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen
nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítőjét;
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4.

5.

TEÁOR’08: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere az EU tevékenységi
osztályozásának, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és
a tanácsi rendelettel létrehozott NACE Rev. 2.-nek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott magyar nyelvű
változata, megfelelője;
telefonos felhatalmazó központ: a pénzforgalmi szolgáltató vagy megbízottja, vállalkozója által működtetett
telefonos ügyfélszolgálat, amely a szolgáltató és a munkavállaló azonosítását követően, az általa telefonon
megadott azonosítási adatok ellenőrzése alapján igazolja, hogy a munkavállaló korlátozott rendeltetésű
fizetési számláján rendelkezésre áll a szolgáltatás – szolgáltató által közölt – ellenértékének megfelelő
pénzeszköz, és azt az ellenérték összege erejéig a munkavállaló vagy a társkártyabirtokos által adott fizetési
megbízás alapján teljesíteni tudja.

2. A Széchenyi Pihenő Kártya működési rendje
2. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) 71. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti munkáltatói juttatást (a továbbiakban: Széchenyi Pihenő Kártya juttatás) a pénzforgalmi
szolgáltató a munkavállalóval kötött, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására irányuló keretszerződés alapján
nyitott és vezetett, olyan korlátozott rendeltetésű fizetési számlán írja jóvá, amelyen lévő pénzeszközök kizárólag
az e rendeletben meghatározott célokra használhatók fel. A korlátozott fizetési számlának csak egy természetes
személy lehet a tulajdonosa.
(2) Az SZJA törvény 71. § (6) bekezdés d) pontja szerinti Széchenyi Pihenő Kártyát a pénzforgalmi szolgáltatónak
műanyag formájú olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszközként kell kibocsátania, amely
a)
a kártyabirtokos számára kizárólag az (1) bekezdés szerinti, korlátozott rendeltetésű fizetési számlán jóváírt
Széchenyi Pihenő Kártya juttatások terhére tesz lehetővé fizetési megbízások megtételét,
b)
elektronikus elfogadóhelyi terminál által olvasható, és azon keresztül is alkalmas a fizetési megbízások
megtételére.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozott rendeltetésű fizetési számlán kizárólag a Széchenyi Pihenő
Kártya juttatásként utalt pénzeszközök írhatók jóvá.
(2) A korlátozott rendeltetésű fizetési számlán belül alszámlánként kell nyilvántartani az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés
b) pont ba)–bc) alpontja szerinti egyes Széchenyi Pihenő Kártya juttatásokat azzal, hogy az alszámlákra utalt
pénzeszközök másik alszámlára nem utalhatók át, azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt
alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az alszámlának megfelelő 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szolgáltatás
ellenértékének megfizetésére – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – lehet felhasználni.
(3) Széchenyi Pihenő Kártya juttatást a munkavállaló számára egy időben több munkáltató is juttathat.

4. §

(1) Széchenyi Pihenő Kártyát a munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is igényelhet (a továbbiakban: társkártya).
Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállaló nyilatkozattal igazolja a pénzforgalmi szolgáltató számára.
(2) A társkártyával rendelkező közeli hozzátartozót a munkavállalóval megegyező jogosultságok illetik meg a Széchenyi
Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszköz felett.

5. §

(1) A szolgáltató – a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató
tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és
az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli
hozzátartozója részére:
a)
az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti szálláshely alszámla terhére
aa)
szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
ab)
belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok
értékesítése),
ac)
a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely
szolgáltatás,
ad)
fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
ae)
máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből
a strandszolgáltatás);
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b)

az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti vendéglátás alszámla terhére
ba)
éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
bb)
egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
bc)
szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
bd)
fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
be)
máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből
a strandszolgáltatás);
c)
az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti szabadidő alszámla terhére
ca)
egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás,
a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem
sorolt humán-egészségügyi ellátás),
cb)
előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
cc)
múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
cd)
növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
ce)
vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
cf )
máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből
a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint
a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök
kölcsönzése),
cg)
fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.),
ch)
testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.),
ci)
egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége,
a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
cj)
belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
ck)
egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés),
cl)
sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet
értékesítése),
cm)
sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.),
cn)
sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.),
co)
szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.),
cp)
szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.).
(2) A szolgáltató a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója rendelkezésére álló, Széchenyi Pihenő
Kártya juttatásként utalt pénzeszközt készpénzre vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközre nem válthatja át.
6. §

(1) A Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés a szolgáltatóknál elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi
terminálon, a pénzforgalmi szolgáltató által kialakított központi internetes felületen, a szolgáltató által kialakított
saját internetes felületen keresztül vagy a pénzforgalmi szolgáltatónál működő telefonos felhatalmazó központ által
kiadott engedély alapján történhet.
(2) A Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett, a telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély
alapján történő fizetésre a szolgáltatónak és a munkavállalónak – társkártya esetében a munkavállaló közeli
hozzátartozójának – a pénzforgalmi szolgáltató által kezelt személyazonosító adatai vagy a pénzforgalmi szolgáltató
által adott egyedi azonosító alapján történő, a visszaélések elkerülését biztosító módon történő azonosítását
követően kerülhet sor.

7. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltató úgy alakítja ki a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásának rendszerét, hogy az mind a saját,
mind a más által működtetett elektronikus elfogadóhelyi terminálon keresztül elfogadható legyen.
(2) Más által működtetett elektronikus elfogadóhelyi terminálok használatáért a működtető a pénzforgalmi szolgáltató
részére díjat számolhat fel, amely a pénzforgalmi szolgáltató és a működtető megállapodásától függ, ennek mértéke
azonban nem haladhatja meg a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetési művelet összegének 0,3%-át.
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8. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltató lehetővé teszi a munkavállaló részére a korlátozott rendeltetésű fizetési számlája
alszámlánkénti forgalmának és egyenlegének internetes lekérdezését, egyedi tranzakciókénti és forgalmi időszaki
bontásban, valamint a korlátozott rendeltetésű fizetési számlája egyenlegének telefonon történő lekérdezhetőségét.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató minden alkalommal értesítést küld a munkavállaló részére, amikor a munkáltatótól
Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként a munkavállaló korlátozott rendeltetésű fizetési számláján pénzeszközt írnak
jóvá.

9. §

(1) A munkavállaló halála esetén a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló korlátozott rendeltetésű fizetési számlája
feletti rendelkezés, illetve a számlához való hozzáférés lehetőségét a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező
hagyatékátadó végzés, öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedéséig (a továbbiakban: jogerős
határozat) felfüggeszti, ha a munkavállaló után hagyatéki eljárás indult. Ez esetben a 12. § (5) bekezdésében
meghatározott időt nem kell figyelembe venni.
(2) A munkavállaló halála esetén a pénzforgalmi szolgáltató a jogerős határozatban igazolt jogosultak részére
– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a számla szerinti egyenleg összegét készpénzben kifizeti, legkésőbb
a jogerős határozatnak a pénzforgalmi szolgáltató részére történő bemutatásától számított 15 munkanapon belül.
(3) Ha az igazolt jogosult a 2. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozott rendeltetésű fizetési számla tulajdonos,
akkor a (2) bekezdés szerint a részére kifizetendő összeget a korlátozott rendeltetésű fizetési számlájának – a jogerős
határozat pénzforgalmi szolgáltató részére való bemutatásával egyidejűleg megtett nyilatkozata szerinti –
alszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.
(4) E § alkalmazásában a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzéssel egy tekintet alá esik
az öröklési bizonyítvány és az Európai öröklési bizonyítvány.

10. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltató a korlátozott rendeltetésű fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést
felmondhatja, és a Széchenyi Pihenő Kártyát, valamint a társkártyát visszavonhatja, ha a korlátozott rendeltetésű
fizetési számlán 24 hónapon keresztül folyamatosan nincs pénzeszköz. A szerződés felmondásáról, valamint
a Széchenyi Pihenő Kártya és a társkártya visszavonásáról a pénzforgalmi szolgáltató előzetesen, a visszavonást és
a felmondást megelőzően legalább 2 hónappal köteles tájékoztatni az érintettet.
(2) A Széchenyi Pihenő Kártya és a társkártya lejárati ideje minimum 3 év. A 24 hónapnál rövidebb időközönként
biztosított Széchenyi Pihenő Kártya juttatás esetén a pénzforgalmi szolgáltató lejáratkor új Széchenyi Pihenő
Kártyát, illetve társkártyát biztosít.

11. §		
A turizmusért felelős miniszter a Széchenyi Pihenő Kártya rendszerének céljai elérése érdekében elősegíti
a pénzforgalmi szolgáltató és a szolgáltatók együttműködését, továbbá részt vesz a Széchenyi Pihenő Kártya
működésével, felhasználásával kapcsolatos ismeretek terjesztésében, valamint a Széchenyi Pihenő Kártya
népszerűsítésében.

3. A Széchenyi Pihenő Kártyához kapcsolódó díjak és jutalékok
12. §

(1) A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával, használatával és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatások igénybevételével
kapcsolatban, valamint a Széchenyi Pihenő Kártya visszavonásával és a korlátozott rendeltetésű fizetési
számlaszerződés megszüntetésével összefüggésben – az elveszett, ellopott vagy megrongálódott Széchenyi Pihenő
Kártyák pótlásától eltekintve, továbbá az (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a munkavállalónak díjat,
egyéb fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi szolgáltató semmilyen jogcímen nem állapíthat meg.
(2) A Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatban felmerült költségeket a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásáról szóló
szerződésben foglaltak szerint a pénzforgalmi szolgáltató, illetve a szolgáltató viseli.
(3) A (2) bekezdés szerinti összes költségnek a pénzforgalmi szolgáltató által a szolgáltató részére felszámított
része tranzakciónként legalább 12 forint, de nem lehet több, mint a kártya elfogadásáról szóló szerződés alapján
bonyolított forgalom 1,5%-a.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottak szerint a szolgáltató részére felszámított költségrészt a pénzforgalmi
szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártyával összefüggésben közvetlenül felmerülő
a)
működési költségeire és
b)
marketingköltségeire
fordítja.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 55. szám

3075

(5) A pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóval szemben jogosult a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt,
az utalás évét követő második naptári év május 31-éig fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére
díjat felszámítani, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártyával közvetlenül összefüggő
marketingköltségeire fordít. A felszámított havi díj a fel nem használt pénzeszköz legfeljebb 3%-a lehet.
(6) A Széchenyi Pihenő Kártyával történő fizetésnél az elszámolás során a legrégebben jóváírt pénzösszeg terhére kell
a felhasznált összeget elszámolni. A fel nem használt egyenleg és az arra felszámított havi díj megállapítása során is
így kell eljárni.
(7) A pénzforgalmi szolgáltató a kártyabirtokos figyelmét felhívja az (5) bekezdés szerinti időpont előtt legalább
2 hónappal arra, hogy az (5) bekezdés szerinti időponttól kezdve milyen mértékű díjat számít fel a fel nem
használt pénzeszközre, a tájékoztató kiküldésekor rendelkezésre álló adatok alapján a fel nem használt pénzeszköz
összegének megjelölésével.
(8) A pénzforgalmi szolgáltató a (4) és (7) bekezdésben meghatározott költségeit számviteli rendszerében
elkülönítetten tartja nyilván.
13. §

(1) A társkártya előállítási és kézbesítési költségeit a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóra háríthatja.
A munkavállalóra hárított költség nem haladhatja meg társkártyánként az 1500 forintot.
(2) A társkártya használatával és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatások igénybevételével, valamint a társkártya
visszavonásával kapcsolatban – a társkártya előállítási, kézbesítési költségeitől és az elveszett, ellopott vagy
megrongálódott társkártyák pótlásától eltekintve, továbbá a 12. § (5) bekezdésében meghatározott esetkör
kivételével – a munkavállalónak díjat, egyéb költséget a pénzforgalmi szolgáltató semmilyen jogcímen nem
számíthat fel.

14. §		
Az elveszett, ellopott vagy megrongálódott Széchenyi Pihenő Kártyák pótlása esetén a pénzforgalmi szolgáltató
a kártya-előállítás és -kézbesítés költségét a munkavállalóra háríthatja. Ennek mértéke nem haladhatja meg
Széchenyi Pihenő Kártyánként az 1500 forintot.
15. §		
A jelen alcím szerinti maximális költségek, összegek mértéke az áthárítható általános forgalmi adót nem tartalmazza.

4. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának feltételei
16. §		
Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására kizárólag pénzforgalmi szolgáltató jogosult.
17. §		
A pénzforgalmi szolgáltató – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar
Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) számára teljesítendő rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatáson kívül –
minden negyedévet követő hónap 10. napjáig az MNB-nek elektronikus formában megküldi az előző negyedévre
vonatkozóan – havi bontásban összesítve – az alábbi adatokat:
a)
a Széchenyi Pihenő Kártyára és társkártyára vonatkozó, megkötött szerződések darabszáma,
b)
a fizetési megbízások értéke összesen és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban meghatározva).
18. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltató a kártyakibocsátási tevékenységet a megkezdését követően legkorábban 5 év elteltével
szüntetheti meg.
(2) A kártyakibocsátási tevékenység megszüntetésének – ideértve a pénzforgalmi szolgáltató végelszámolással
történő, jogutód nélküli megszűnésének elhatározását – feltétele, hogy a pénzforgalmi szolgáltató egy másik
pénzforgalmi szolgáltatóval a kártyakibocsátási tevékenységgel összefüggő jogok és kötelezettségek, valamint
a szerződéses állomány átszállására vonatkozó szerződést köt, valamint e másik pénzforgalmi szolgáltató vállalja
a kártyakibocsátási tevékenységét megszüntető pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott kártyák további
működtetését.
(3) A (2) bekezdésben előírt feltétel hiányában a tevékenység nem szüntethető meg.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott, a jogok és kötelezettségek, valamint a szerződéses állomány átszállására
vonatkozó szerződés esetén a korábbi pénzforgalmi szolgáltató kötelezettségei a jogosultak hozzájárulása
hiányában is, valamint jogai, követelései az új pénzforgalmi szolgáltatóra szállnak át, továbbá az új pénzforgalmi
szolgáltató a kártyakibocsátásról, valamint a kártyaelfogadásról szóló szerződésekben a korábbi pénzforgalmi
szolgáltató jogutódja.
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19. §		
Az e rendeletben foglalt, a pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó előírások megtartásának felügyeleti ellenőrzése
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében eljáró MNB feladat- és hatáskörébe tartozik.

5. Záró rendelkezések
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
21. §

(1) A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
– e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései – alapján Széchenyi Pihenő Kártya
kibocsátására jogosult intézmény e tevékenységét az e rendelet hatálybalépését követő hatodik hónap
utolsó napjáig fizetési számla vezetésére, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására
irányuló tevékenységre vonatkozó engedély nélkül az e rendelet hatálybalépése előtti napon hatályos
rendelkezéseknek megfelelően végezheti azzal, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásokat – ha azok nem
kerülnek a munkavállalóval kötött keretszerződés alapján a munkavállaló korlátozott rendeltetésű fizetési
számlájára átvezetésre – felhasználásukig, de legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május 31-éig
elektronikusutalvány-nyilvántartásban tartja nyilván.
(2) Ha az – e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések alapján Széchenyi Pihenő Kártya
kibocsátására jogosult – intézmény engedélyt kapott fizetési számla vezetésére, valamint készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz kibocsátására, az engedély megadását követő 60 napon belül köteles az elektronikusutalványnyilvántartásban szereplő valamennyi munkavállaló részére a Széchenyi Pihenő Kártya igénylőlapja szerinti
értesítési címre küldött tértivevényes levéllel, átvételi elismervénnyel vagy a munkavállaló részére elektronikus úton,
igazolható módon ajánlatot tenni a 2. § (1) bekezdése szerinti korlátozott rendeltetésű fizetési számla vezetésére
irányuló keretszerződés megkötésére.
(3) Ha az – e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések alapján Széchenyi Pihenő Kártya
kibocsátására jogosult – intézmény az e rendelet hatálybalépését követő hatodik hónap utolsó napjáig Széchenyi
Pihenő Kártya kibocsátására jogosult másik intézménnyel a kártyakibocsátási tevékenységgel összefüggő jogok
és kötelezettségek, valamint a szerződéses állomány átszállására vonatkozó szerződést köt, a (2) bekezdés szerinti
ajánlatot az átvevő pénzforgalmi szolgáltató köteles megtenni.
(4) A pénzforgalmi szolgáltató által a (2) vagy a (3) bekezdés szerint megküldött ajánlat a munkavállaló részéről
elfogadottnak tekintendő, ha annak kézbesítése, illetve az átvételi elismervény aláírása napját követő 30 napon
belül igazolható módon írásban nem nyilatkozik arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés
megkötésére irányuló ajánlatot nem fogadja el.
(5) Ha az ajánlat a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a munkavállaló által elfogadottnak tekintendő,
a pénzforgalmi szolgáltató 15 napon belül az elektronikusutalvány-nyilvántartásban szereplő Széchenyi Pihenő
Kártya juttatás összegét oly módon vezeti át a munkavállaló korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára, hogy
a nyilvántartás megszüntetésével egyidejűleg a nyilvántartásban szereplő összegnek megfelelő pénzeszközt ír jóvá
a fizetési számlán alszámlánként.

22. §		
Hatályát veszti a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.)
Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
A Kormány
a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 40. §
(1) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3., 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról
és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást
folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól
szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási
formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme
elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 28/2002. Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A személyes gondoskodás körébe tartozó támogatási formák:)
„a) a fenyegetett helyzetben lévő személy Tvdtv. 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti biztonságos helyen való
elhelyezése (a továbbiakban: biztonságba helyezés) esetén az alapvető szükségletek kielégítését szolgáló,
természetben nyújtott támogatás (a továbbiakban: biztonságba helyezés keretében nyújtott természetbeni
támogatás);”
2. §		
A 28/2002. Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Szolgálat a fenyegetett helyzetben lévő személy biztonságba helyezése esetén gondoskodik az alapvető
szükségletek kielégítéséről, amelynek keretében szükség szerint biztosítja az étkezést, valamint az alapvető
személyes szükségleteket kielégítő egyéb szolgáltatásokat, eszközöket azzal, hogy ha az a védelem érdekeit nem
veszélyezteti, a biztonságba helyezés keretében nyújtott természetbeni támogatás készpénz vagy étkezési utalvány
formájában is nyújtható.
(2) Biztonságba helyezés esetén a Szolgálat addig köteles a biztonságba helyezés keretében nyújtott természetbeni
támogatást biztosítani, amíg az érintett
a) biztonságba helyezését meg nem szünteti,
b) a Programra tekintettel nem képes a saját, illetve a rá tekintettel a Programban résztvevő, eltartásra vagy
gondozásra jogosult más személy alapvető szükségleteinek kielégítéséről önállóan gondoskodni.
(3) A biztonságba helyezés keretében nyújtott természetbeni támogatás költsége a Szolgálatot terheli.”
3. §		
A 28/2002. Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „a rendőrség Tanúvédelmi Szolgálata” szövegrész helyébe az „a rendőrségen belül
a Védelmi Program ellátására létrehozott szervezeti egység” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdés e) pontjában az „az új személyazonossággal rendelkező érintett számára” szövegrész
helyébe az „a személyazonosság megváltoztatása esetén” szöveg,
c)
5. §-át megelőző alcím címében a „szükséghelyzetben” szövegrész helyébe a „keretében nyújtott
természetbeni támogatás” szöveg
lép.
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4. §		
Hatályát veszti a 28/2002. Korm. rendelet
a)
1. §-a,
b)
2. § (2) és (3) bekezdése,
c)
4. §-ában a „külön” szövegrész,
d)
6. és 7. §-a,
e)
8. § (2) bekezdése,
f)
22. § (3) bekezdésében a „(Tvdt. 34. §)” szövegrész,
g)
24. § (1) bekezdésének első mondatában az „– ide nem értve a személyazonosság ideiglenes
megváltoztatását –” szövegrész, valamint a harmadik mondatában a „ , kivéve, ha szükséghelyzet (1. § 5. pont)
áll elő” szövegrész.

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 329/2007. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)
„b) ellátja a büntetőeljárással összefüggésben a személyi védelmi feladatok (a továbbiakban: személyi védelem),
továbbá a büntetőeljárásban részt vevők Védelmi Programja (a továbbiakban: Védelmi Program) végrehajtásának
szakmai irányítását és az egyes speciális működési kiadások ellenőrzését,”
6. §

(1) A 329/2007. Korm. rendelet 9. § o)–q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Készenléti Rendőrség az ORFK – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló
feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)
„o) ellátja a Védelmi Program végrehajtásából fakadó feladatokat, valamint közreműködik a személyi védelmi
feladatok ellátásában,
p) titkos információgyűjtést végez és nyomozó hatósági jogkört gyakorol,
q) a nemzetközi, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében ellátja
a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és
azonosításának elősegítése érdekében szükséges feladatokat,”
(2) A 329/2007. Korm. rendelet 9. § t) és u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Készenléti Rendőrség az ORFK – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló
feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)
„t) a titkos információgyűjtésre, illetve leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervek felkérése alapján
végrehajtja a határon átnyúló megfigyeléseket, valamint ellenőrzött szállításokat,
u) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint végzi a bűncselekményből származó vagyon
visszaszerzését,”

7. §		
A 329/2007. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
a) határellenőrzési és más határrendészeti feladatokat lát el,
b) titkos információgyűjtést folytat, nyomozó hatósági, közigazgatási és közúti közlekedési bírság kiszabásával
kapcsolatos hatósági, valamint a körözési eljárással összefüggő feladatokat lát el,
c) a 13. §-ban meghatározott idegenrendészeti és menedékjogi feladatokat lát el,
d) elkövetett szabálysértések esetén szabálysértési hatóságként jár el,
e) törvényben meghatározott esetben légiközlekedési, közrendvédelmi bírságot állapít meg.”
8. §		
A 329/2007. Korm. rendelet 10/B. § b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ országos illetékességgel végzi a hatáskörébe utalt alábbi feladatokat:)
„b) háttértámogatást és ellátást biztosít az általános rendőri szerv titkos információgyűjtésre és leplezett
eszköz-alkalmazásra feljogosított szervei részére, valamint nemzetközi és az Európai Unió tagállamaival folytatott
bűnügyi együttműködés keretében ellátja a határon átnyúló, fedett nyomozó alkalmazását igénylő feladatokat;
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c) titkos információgyűjtést folytat, gondoskodik a titkos információgyűjtő eszközök és a leplezett eszközök
biztosításáról, továbbá a titkos információgyűjtés és a leplezett eszköz-alkalmazás módszereinek szakszerű
végrehajtásáról;
d) gazdálkodik az általános rendőri szerv titkos információgyűjtésre és leplezett eszköz-alkalmazásra feljogosított
szervei speciális működési kiadásait biztosító elkülönített előirányzattal;
e) végzi a rendőr-főkapitányságok, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a rendőrkapitányságok
és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat;”
9. §		
A 329/2007. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőr-főkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:)
„c) ellátja a Védelmi Program végrehajtásával összefüggésben hatáskörébe utalt feladatokat,
d) körözési eljárást folytat, végzi a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának
szakirányításával összefüggő feladatokat,”
10. §		
A 329/2007. Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrkapitányság bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)
„a) titkos információgyűjtést végez és nyomozó hatósági jogkört gyakorol,”
11. §		
A 329/2007. Korm. rendelet
a)
6. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyomozást és titkos információgyűjtő tevékenységet” szövegrész helyébe
a „nyomozó hatósági jogkört gyakorol és titkos információgyűjtést” szöveg, az „a nyomozó hatóságok
nyomozási és titkos információgyűjtési tevékenysége felett szakmai irányítást lát el” szövegrész helyébe
a „továbbá ellátja ezen feladatok végrehajtásának szakmai irányítását” szöveg,
b)
11. § (1) bekezdés a) pontjában a „lát el, titkos információgyűjtő tevékenységet” szövegrész helyébe
a „gyakorol, titkos információgyűjtést” szöveg
lép.

3. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes
szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 293/2010. Korm. rendelet) 3. alcím címe helyébe
a következő alcím cím lép:

„3. Bűnfelderítés és bűnmegelőzés”
13. §		
A 293/2010. Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az NVSZ a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint előkészítő eljárást kezdeményez,
valamint előkészítő eljárást folytat a következő bűncselekmények gyanújának megállapítása érdekében:
a) a védett állomány tagja által elkövetett
aa) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) szerinti visszaélés személyes adattal (1978. évi IV. törvény 177/A. §), XV. fejezet IV. címe szerinti
hivatali bűncselekmények, bűnpártolás [1978. évi IV. törvény 244. § (3) bekezdés b) pont], vesztegetés (1978. évi
IV. törvény 250–255. §), közokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 275. §), zsarolás [1978. évi IV. törvény 323. §
(2) bekezdés c) pont],
ab) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti személyes adattal visszaélés
(Btk. 219. §), bűnpártolás [Btk. 282. § (3) bekezdés d) pont], XXVIII. Fejezete szerinti hivatali bűncselekmények,
vesztegetés (Btk. 290. §), vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §), hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), hivatali vesztegetés
elfogadása (Btk. 294. §), vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), vesztegetés elfogadása bírósági
vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), közokirat-hamisítás (Btk. 343. §), zsarolás [Btk. 367. § (2) bekezdés c) és
d) pont],
ac) szolgálati helyen vagy hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett, az eddigiekben fel nem sorolt
bűncselekmények, ha e bűncselekmények felderítése nem tartozik más szerv hatáskörébe,
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ad) katonai bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény XX. fejezet, illetve Btk. XLV. Fejezet), kivéve a szökést (1978. évi
IV. törvény 343. §, illetve Btk. 434. §), a zendülést (1978. évi IV. törvény 352. §, illetve Btk. 442. §) és a harckészültség
veszélyeztetését (1978. évi IV. törvény 363. §), illetve a készenlét fokozásának veszélyeztetését (Btk. 454. §);
b) a védett állományba nem tartozó személy által elkövetett, az a) pontban felsorolt bűncselekmények, ha azt
a védett állományba nem tartozó személy a védett állományba tartozó személlyel közösen, vagy annak segítségével
követi el;
c) a védett állomány tagjával szemben hivatali kötelességének teljesítése miatt vagy reá tekintettel elkövetett
bűncselekmények, továbbá a védett állomány közeli hozzátartozójával vagy a védett állomány tagjával
kapcsolatban álló más személlyel szemben elkövetett emberölés, kényszerítés, személyi szabadság megsértése,
emberrablás vagy zsarolás, feltéve, hogy e bűncselekményeket a védett állomány tagjának hivatali kötelessége
teljesítése miatt vagy reá tekintettel követték el.
(2) Az NVSZ a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint
a) az ügyészség felkérésére közreműködik az eljárási cselekmény elvégzésében;
b) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság felkérésére, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság eltérő
rendelkezéséig közreműködik a leplezett eszköz alkalmazásának a végrehajtásában.”
14. §		
A 293/2010. Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Az NVSZ a rendőrségről szóló törvényben meghatározottak szerint titkos információgyűjtést végez.”
15. §		
A 293/2010. Korm. rendelet 10. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
[A megbízhatósági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) elrendelő határozat tartalmazza]
„d) a titkos információgyűjtés során alkalmazni kívánt eszköz megjelölését.”
16. §

(1) A 293/2010. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vizsgálat végrehajtásról szóló részletes terv tartalmazza:)
„c) a titkos információgyűjtés során alkalmazni kívánt eszköz megjelölését és módszer részletes leírását,”
(2) A 293/2010. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a vizsgálat során alkalmazott módszerként a vizsgálatot végző személy bűncselekmény vagy szabálysértés
elkövetését tervezi, a részletes terv tartalmazza
a) a bűncselekmény vagy szabálysértés megjelölését,
b) a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetését megalapozó, előrelátható indokokat, valamint
c) az elkövetési magatartás részletes leírását.”

17. §		
A 293/2010. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „titkos információgyűjtés elrendelésére” szövegrész
helyébe a „titkos információgyűjtésre vagy előkészítő eljárás elrendelésére” szöveg lép.

4. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
18. §

(1) A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 295/2010. Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A TEK az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (2)–(4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása
érdekében
végzi a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint
a legfőbb ügyész és a miniszterelnök védelmét, valamint a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel
a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat, ennek keretében]
„da) végrehajtja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ága
szakegységeinek bevonásával – a tűzszerészeti feladatokat, valamint a robbantással fenyegetett helyszínek
átvizsgálását,”
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(2) A 295/2010. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A TEK az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (2)–(4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása
érdekében]
„k) a felderítési és felszámolási feladatkörében tűzszerészeti tevékenységet lát el – indokolt esetben az általános
rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ága szakegységeinek bevonásával –, ennek keretében végzi
különösen
ka) a fegyver- és robbanóanyagok felkutatásával összefüggő feladatok tűzszerészeti biztosítását,
kb) az objektumok, járművek és a robbantással fenyegetett műveleti helyszínek átvizsgálását, tűzszerész szakmai
biztosítását,
kc) az intézkedések megtételét akadályozó tárgyak eltávolítását, a behatolási pontok, robbanó- vagy pirotechnikai
eszközzel történő nyitását, valamint
kd) az előtalált robbanásveszélyes, robbantásos cselekmények végrehajtására utaló, valamint gyanús tárgyak
vizsgálatát, hatástalanítását, továbbá – indokolt esetben – elszállítását és megsemmisítését.”
(3) A 295/2010. Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A TEK
a) az Rtv. 64. § a) és e), valamint f )–i) pontjában meghatározott célból, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló törvény alapján titkos információgyűjtést végez, továbbá
b) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint előkészítő eljárást folytat és kezdeményez.
(1b) A TEK a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint
a) az ügyészség felkérésére közreműködik az eljárási cselekmény elvégzésében,
b) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság felkérésére, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság eltérő
rendelkezéséig közreműködik a leplezett eszköz alkalmazásának a végrehajtásában.”
(4) A 295/2010. Korm. rendelet 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A TEK – a rendészetért felelős miniszter egyedi kijelölése esetén – a Magyarország szempontjából kiemelkedő
értékkel bíró javak szállításával és őrzésével kapcsolatos feladatokat lát el.”
19. §		
A 295/2010. Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint
(2)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) alpontjában
és c) pontjában, valamint (3), (5) és (6) bekezdésében” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés d) pontjában a „feladatokat, ennek keretében” szövegrész helyébe a „feladatokat és
létesítménybiztosítási feladatokat, ennek keretében” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Rtv. 7/E. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „Rtv. 7/E. §
(1) bekezdés b) pont bb) alpontja” szöveg
lép.
20. §		
A 295/2010. Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések
21. §		
Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
A 295/2010. Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. A rendőrség terrorizmust elhárító szervének kirendeltségei és azok székhelyei:
2.1. Paksi Műveleti Főosztály, Paks
2.2. 7. Műveleti Osztály, Miskolc
2.3. 8. Műveleti Osztály, Győr
2.4. 10. Műveleti Osztály, Debrecen
2.5. 11. Műveleti Osztály, Békéscsaba
2.6. 12. Műveleti Osztály, Pécs
2.7. 13. Műveleti Osztály, Szombathely
2.8. 14. Műveleti Osztály, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2.9. 1. Iroda, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2.10. 2. Iroda, Győr
2.11. 3. Iroda, Miskolc
2.12. 4. Iroda, Pécs
2.13. 5. Iroda, Nyíregyháza
2.14. 6. Iroda, Szeged
2.15. 7. Iroda, Paks”

A Kormány 78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,
a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi
CIX. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. behozatali vámhivatal: az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott vámhivatal, ahol
harmadik országból az Európai Unió vámterületére beszállított áruk tekintetében az 1. pont a) és b) alpontja szerinti
vámeljárásokat végzik;
3. belépési vámhivatal: az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott vámhivatal, ahová
a harmadik országból az Európai Unió vámterületére belépő árukat vám elé állítják;”
2. §		
Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Haditechnikai eszköz kivitelére, újrakivitelére, valamint harmadik ország részére történő szolgáltatás
nyújtására – kivéve az EGT-államokban, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztrália, Japán, Kanada, Svájc és
Új-Zéland államokban letelepedett végfelhasználók részére történő kivitelt, újrakivitelt és szolgáltatásnyújtást –
szerződés kizárólag tárgyalási engedély birtokában köthető, az abban meghatározott partnerrel, az engedélyezett
haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra.”
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3. §		
Az R. 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság az ellátás biztonsága, valamint tartós ipari és kormányközi együttműködések előmozdítása érdekében
meghatározott haditechnikai eszközök esetében az EGT-államokban letelepedett szerződő felek, végfelhasználók
vonatkozásában általános forgalmi engedélyt tesz közzé honlapján az alábbi esetekben:)
„b) az eredeti szállító általi karbantartásra és javításra, valamint kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra
vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállítás, kivitel, újrakivitel, beérkezés, behozatal esetében.”
4. §		
Az R. 36. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében
történő módosításáról szóló, 2017. november 8-i (EU) 2017/2054 bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
5. §		
Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. §		
Az R. 2. § 1. pont a) alpontjában a „„nem uniós áru” fogalomkörébe nem tartozó árunak” szövegrész helyébe
a „„nem uniós áru” fogalomkörébe tartozó árunak” szöveg lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke
tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. november 8-i (EU) 2017/2054 bizottsági irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzéke
Általános megjegyzések:
1.
A jelen jegyzékben szereplő „kifejezetten katonai” kifejezés a katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti
fogalomkört is tartalmazza.
2.
Az „idézőjelben” szereplő kifejezések rögzített fogalmak; lásd az e listához csatolt „Az e listában használt
kifejezések fogalmának meghatározása” című részt.
3.
A vegyi anyagok helyenként névvel, illetőleg CAS-számmal vannak felsorolva. A lista az azonos szerkezeti
képletű vegyi anyagokra vonatkozik (beleértve a hidrátokat is), függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól.
A CAS-számok feltüntetésének célja, hogy segítsenek az adott vegyi anyag vagy keverék azonosításában, tekintet
nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok
egyes formáinak különböző CAS-számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző
CAS-számuk lehet.
4.
Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termékmegnevezés (vagy márkanév)
szerepel, ott értelemszerűen a magyar nyelvű termékmeghatározás alá eső termék is engedélyköteles.
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I. FEJEZET
(ML1)
Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek
12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők szerint, és
a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek:

a)

b)

c)
d)

Megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik:
a)
a kifejezetten vaktöltényhez tervezett tűzfegyverekre és azokra, amelyek alkalmatlanok lövedék
kilövésére;
b)
azokra a tűzfegyverekre, amelyeket kifejezetten a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű,
robbanótöltetet vagy kommunikációs csatornát nem tartalmazó, irányított lövedékek indítására
terveztek;
c)
azokra a fegyverekre, amelyek nem központi gyújtású lőszert használnak és nem teljesen automatikus
tüzelési rendszerűek;
d)
a „hatástalanított tűzfegyverekre”.
puskák és vegyescsövű fegyverek, kézifegyverek, géppuskák, géppisztolyok és sorozatvetők;
Megjegyzés: Az ML1. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:
a)
az 1938 előtt gyártott puskák és kombinált fegyverek;
b)
az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák és vegyescsövű fegyverek másolatai;
c)
az 1890 előtt gyártott kézifegyverek, sorozatvetők és géppuskák és azok másolatai;
d)
olyan puskák vagy kézifegyverek, amelyeket kifejezetten inert lövedékek sűrített levegő vagy széndioxid
segítségével történő kilövésére terveztek.
sima csövű fegyverek, a következők szerint:
1.
kifejezetten katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek;
2.
más sima csövű fegyverek, a következők szerint:
a)
teljesen automata típushoz tartozó fegyverek;
b)
félautomata és pumpás működtetésű típushoz tartozó fegyverek.
Megjegyzés: Az ML1. fejezet b) pont 2. alpontja nem vonatkozik az olyan fegyverekre, amelyeket kifejezetten inert
lövedékek sűrített levegő vagy szén-dioxid segítségével történő kilövésére terveztek.
Megjegyzés: Az ML1. fejezet b) pontja nem vonatkozik a következőkre:
a)
az 1938 előtt gyártott sima csövű fegyverek;
b)
az eredetileg 1890 előtt gyártott sima csövű fegyverek másolatai;
c)
a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem lehetnek kifejezetten
katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek;
d)
a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek:
1.
háziállatok levágása;
2.
állatok elkábítása;
3.
szeizmikus vizsgálatok;
4.
ipari lövedékek kilövése vagy
5.
rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása.
NB. A hatástalanító eszközök tekintetében lásd az ML4. fejezetet és a kettős felhasználású termékek és
technológiák uniós jegyzékének 1A006. pontját.
hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek;
az ML1. fejezet a), b) és c) pontjában meghatározott fegyverek leszerelhető tölténytárai, hangtompítói,
az ilyen fegyverekhez tartozó különleges fegyverállványok, optikai fegyver-célzókészülékek és lángrejtők.
Megjegyzés: Az ML1. fejezet d) pontja nem vonatkozik az elektronikus képfeldolgozás nélküli legfeljebb
kilencszeres nagyítású, optikai fegyver-célzókészülékekre, amennyiben azokat nem kimondottan katonai
felhasználás céljából tervezték vagy alakítottak át, vagy amennyiben azok nem tartalmaznak kifejezetten katonai
felhasználásra tervezett hajszálvonal-hálózatos lemezeket.
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II. FEJEZET
(ML2)
20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek
12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok és az azokhoz tervezett
különleges részegységek, a következők szerint:
a)

b)

c)

d)

Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, sorozatvetők, katonai
lángszórók, puskák, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, sima csövű fegyverek és az ezekhez tartozó lángrejtő
eszközök.
1. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, tároló tartályokat, és más
különlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott berendezések
folyékony hajtóanyag tölteteihez használatosak.
2. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:
a)
az 1938 előtt gyártott puskák, sima csövű fegyverek és kombinált fegyverek;
b)
az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák, sima csövű fegyverek és kombinált fegyverek
másolatai;
c)
az 1890 előtt gyártott ágyúk, tarackok, gépágyúk és aknavetők;
d)
a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem lehetnek
kifejezetten katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek;
e)
a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek:
1.
háziállatok levágása;
2.
állatok elkábítása;
3.
szeizmikus vizsgálatok;
4.
ipari lövedékek kilövése vagy
5.
rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása;
NB. A hatástalanító eszközök tekintetében lásd az ML4. fejezetet és a kettős
felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A006. pontját;
f)
a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, robbanó töltetet vagy kommunikációs
csatornát nem tartalmazó, irányított lövedékek kézi indítói.
Füst-, gáz- és pirotechnikai vetők vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek
vagy alakítottak át.
Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelzőpisztolyra.
Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező fegyverirányzékok és fegyverirányzék-rögzítő szerelékek:
1.
kifejezetten katonai használatra tervezték; és
2.
kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezték.
A kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett fegyverállványok és leszerelhető
tölténytárak.

III. FEJEZET
(ML3)
Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek és az azokhoz tervezett különleges részegységek
a következők szerint:
a)
b)

az ML1., ML2. vagy ML12. fejezetben meghatározott fegyverek és fegyverzetek lőszerei;
az ML3. fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten lőszerekhez tervezett gyújtószerkezetek.
1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározott részegységek felölelik
az alábbiakat:
a)
fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedékcsészék,
hüvelycsatlakozók, forgó hevederek és lőszerek fém alkatrészei;
b)
biztosító és élesítő eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó eszközök;
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c)
egyszeri működésű, nagy teljesítményű tápegységek;
d)
éghető töltényhüvelyek;
e)
lőszerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek.
2. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:
a)
lövedék nélkül leperemezésre kerülő lőszerek (vaktöltény);
b)
átlyuggatott lőporkamrás vaklőszerek;
c)
olyan egyéb vaklőszerek és oktatólőszerek, amelyek nem tartalmaznak az éles lőszerekhez
tervezett lőszerelemeket vagy
d)
olyan lőszerelemek, amelyeket kifejezetten az ezen 2. megjegyzés a), b) vagy c) pontjában
meghatározott vaklőszerekhez vagy oktatólőszerekhez terveztek.
3. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik azon lőszerekre, amelyeket kifejezetten az alábbi célra
terveztek:
a)
jelzés;
b)
madárriasztás vagy
c)
olajkút gázfáklya begyújtása.

IV. FEJEZET
(ML4)
Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint
a hozzájuk tartozó berendezések és tartozékok a következő felsorolás szerint, továbbá a kifejezetten
azokhoz tervezett részegységek:
NB.1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.
NB.2: A légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS) vonatkozásában lásd az ML4. fejezet c) pontját.
a)
Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst- és ködgránátok, nem irányított
rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanó töltetek, romboló eszközök, romboló
készletek, „pirotechnikai eszközök”, töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök
jellemzőit szimulálják).
Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglal:
a)
füst- és ködgránátokat, gyújtóbombákat és robbanó eszközöket;
b)
rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait.
b)
Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező berendezések:
1.
kifejezetten katonai használatra tervezték, és
2.
kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggő „tevékenység” céljára tervezték:
a)
az ML4. fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike vagy
b)
rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k).
Műszaki megjegyzés:
Az ML4. fejezet 2. pont b) alpontjának alkalmazásában a „tevékenység” a következőkre vonatkozik: kezelés,
indítás, telepítés, irányítás, leszerelés, robbantás, működtetés, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává
alakítás, zavarás, keresés, felfedés, leállítás vagy megsemmisítés.
1. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal:
a)
mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1000 kg gáznak folyékony alakban
történő előállítására alkalmas;
b)
úszóképes villamos vezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas.
2. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja nem vonatkozik azokra a kézi készülékekre, amelyeket kizárólag
fémtárgyak kimutatására terveztek és nem képesek megkülönböztetni az aknákat más fém tárgyaktól.
c)
Légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS).
Megjegyzés: Az ML4. fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével rendelkező AMPS-ekre:
a)
Az alábbi rakétajelző érzékelők bármelyike:
1.
100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkező passzív érzékelők vagy
2.
aktív pulzált doppler rakétajelző érzékelők;
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b)
c)
d)
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Ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek;
Látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a föld-levegő rakéták eltérítésére; és
„Polgári légi járműre” felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik:
1.
Az AMPS csak olyan konkrét „polgári légi járművön” működtethető, amelybe az adott konkrét
AMPS-t beszerelték, és amely rendelkezik az alábbiak valamelyikével:
a)
polgári típusú minősítéssel, amelyet egy vagy több uniós tagállam vagy
a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága
bocsátott ki; vagy
b)
azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elismert
okmánnyal;
2.
Az AMPS a „szoftverhez” való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására szolgáló védelmet
alkalmaz; és
3.
Az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a rendszer
működését, ha azt eltávolították abból a „polgári légi járműből”, amelyikbe eredetileg
beszerelték.

V. FEJEZET
(ML5)
Kifejezetten katonai célra tervezett tűzvezető és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, továbbá
a kapcsolódó rendszerek, teszt és illesztő és ellentevékenység berendezései és a kifejezetten azokhoz
tervezett részegységek és tartozékok a következők szerint:
a)
b)
c)

d)

fegyverirányzékok, bombavető számítógépek, lövegbeállító irányzó berendezések és fegyverzetirányító
rendszerek;
célfelderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek; felderítés, adatfúzió, felismerés
vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs berendezések;
az ML5. fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni ellentevékenység eszközei;
Megjegyzés: Az ML5. fejezet c) pontjának alkalmazásában az ellentevékenység eszközei közé tartoznak a felderítő
berendezések is.
az ML5. fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához vagy illesztéséhez
használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek.

VI. FEJEZET
(ML6)
Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint:
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.
a)
Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi járművek és részegységeik.
Műszaki megjegyzés:
Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában foglalja a pótkocsikat is.
b)
Egyéb szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint:
1.
Az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező járművek:
a)
járművek, amelyeket a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember vagy a megfelelő
nemzeti szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosító
anyagokkal vagy részegységekkel gyártottak vagy láttak el;
b)
olyan hajtómű, amely egyszerre hajtja meg mindkét elülső és hátulsó kereket, az olyan
járműveket is beleértve, amelyek teherszállítás céljára további kerekekkel rendelkeznek,
függetlenül attól, hogy azokat meghajtják-e vagy sem;
c)
a jármű teljes (bruttó) súlya meghaladja a 4500 kg-ot; és
d)
terepjáró használatra tervezték vagy alakították át.
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2.

Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező részegységek:
a)
kifejezetten az ML6. fejezet b) pont 1. alpontjában meghatározott járművekhez tervezték; és
b)
a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember vagy a megfelelő nemzeti szabvány)
szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosít.
NB. Lásd még az ML13. fejezet a) pontját.
1. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat:
a)
harckocsik és más katonai fegyverzettel ellátott járművek, valamint fegyverek rögzítésére
szolgáló előkészítéssel, vagy aknatelepítő, vagy az ML4. fejezetben meghatározott lőszerek
indítására szolgáló eszközökkel ellátott katonai járművek;
b)
páncélozott járművek;
c)
kétéltű és mély gázló képességgel rendelkező járművek;
d)
mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló
berendezések vontatására vagy szállítására használt járművek.
2. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi jármű kifejezetten katonai használatra
történő átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy mechanikai változtatással, amely magában foglal
egy vagy több kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak:
a)
pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten golyóálló tulajdonsággal terveztek;
b)
az alapvető fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy járműkabin);
c)
különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez;
d)
világítás elsötétítés esetére.
3. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan polgári járművekre, amelyeket pénz- vagy értékszállításra
terveztek vagy alakítottak át.
4. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan járművekre, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok
mindegyikének:
a)
1946 előtt gyártották;
b)
nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott és 1945 után gyártott
eszközökkel, kivéve a jármű eredeti részegységeinek vagy tartozékainak másolatait; és
c)
nincsenek felszerelve az ML1., ML2. vagy ML3. fejezetben meghatározott fegyverrel, kivéve ha
az működésképtelen és alkalmatlan lövedék kilövésére.

VII. FEJEZET
(ML7)
Vegyi anyagok, „biológiai anyagok”, „tömegoszlató harcanyagok”, radioaktív anyagok, kapcsolódó
berendezések, részegységek és anyagok a következők szerint:
a)

b)

„Biológiai anyagok” vagy radioaktív anyagok, amelyeket úgy szelektáltak vagy úgy módosítottak, hogy
azok minél hatékonyabban legyenek képesek ember- vagy állatveszteséget okozni, vagy berendezésekben,
a termésben vagy a környezetben kárt tenni.
Vegyi harcanyagok (CW), beleértve:
1.
idegrendszerre ható vegyi harcanyagok:
a)
O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil (metil, etil,
n-propil vagy izopropil) - fluorfoszfonátok, úgymint:
O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8) és
O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0);
b)
O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-dialkil
(metil, etil, n-propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgymint:
O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6);
c)
O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt),
S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy
izopropil) foszfonotiolátok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint:
VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9);
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hólyaghúzó vegyi harcanyagok:
a)
kénmustárok, úgymint:
1.
2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5);
2.
bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505-60-2);
3.
bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6);
4.
1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8);
5.
1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2);
6.
1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7);
7.
1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8);
8.
bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1);
9.
bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8);
b)
hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint:
1.
2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541-25-3);
2.
trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1);
3.
bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8);
c)
nitrogénmustárok, úgymint:
1.
HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8);
2.
HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2);
3.
HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1);
3.
cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint:
a)
3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2);
4.
lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint:
a)
butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF);
b)
(2,4,5-triklórfenoxi)ecetsav (CAS 93-76-5) keverve (2,4-diklórfenoxi)ecetsavval (CAS 94-75-7)
(Agent Orange (CAS 39277-47-9));
c)
CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következők szerint:
1.
alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint DF:
metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3);
2.
O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve
a cikloalkilt) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil-alkil
(metil, etil, n-propil vagy izopropil)-foszfonitok és megfelelő alkilált és
protonált sók, úgymint:
QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8);
3.
klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7);
4.
klórszomán: O-pinakolil-metilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5).
d)
„Tömegoszlató anyagok”, aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok kombinációi,
beleértve:
1.
α-bromofenilacetonitril, (α-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);
2.
[(2-klórfenil)
metilén]
propándinitril,
(o-klórbenzilidénmalononitril)
(CS) (CAS 2698-41-1);
3.
2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);
4.
dibenz-(b,f )-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);
5.
10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);
6.
N-Nonanoilmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9).
1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a „tömegoszlató harcanyagokra”, amelyek
kiszerelése egyedi és személyes önvédelemre szolgál.
2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési és gyógyászati célokra azonosított
és csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi anyagokra és azok kombinációira.
e)
A következőkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett
részegységek szétterítésére tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra
tervezett vagy átalakított berendezések:
1.
az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjaiban meghatározott anyagok vagy
2.
az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi
harcanyagok.
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f)

g)

h)

i)

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítő
berendezések, részegységek és vegyi keverékek a következők szerint:
1.
az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem céljára
tervezett vagy átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett
részegységek;
2.
az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett
létesítmények vegyi mentesítésére tervezett vagy átalakított berendezések és
azok részegységei;
3.
kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal
szennyezett létesítmények mentesítésére kifejlesztett vagy előállított vegyi
keverékek.
Megjegyzés: Az ML7. fejezet f) pont 1. alpontja magában foglalja a következőket:
a)
a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett vagy átalakított
légkondicionáló berendezések;
b)
védőruházat.
NB. A polgári gázálarcok, védő- és fertőtlenítő felszerelésekről további részletek a kettős
felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontjában is találhatók.
Az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére vagy
azonosítására tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy
átalakított berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett részegységek.
Megjegyzés: Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérő
doziméterekre.
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének
1A004. pontját.
A kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok
érzékelésére vagy azonosítására tervezett vagy feldolgozott „biopolimerek” és az ezek
előállításához használt specifikus sejtkultúrák.
Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló „biokatalizátorok” és azok
biológiai rendszerei a következők szerint:
1.
a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok
semlegesítésére és lebontására tervezett, és a biológiai rendszerek irányított
laboratóriumi szelekciója vagy genetikai manipulációja eredményeként
létrejövő „biokatalizátorok”;
2.
biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. fejezet i) pontjának
1. alpontjában meghatározott „biokatalizátorok” előállításához szükséges
specifikus genetikai információt az alábbiak szerint:
a)
„expressziós vektorok”;
b)
vírusok;
c)
sejtkultúrák.
1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következőkre:
a)
cianogén-klorid (CAS 506-77-4); Lásd a kettős felhasználású termékek és
technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.5. pontját.
b)
hidrogén-cianid (CAS 74-90-8);
c)
klór (CAS 7782-50-5);
d)
karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kettős felhasználású termékek és
technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.4. pontját.
e)
difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8);
f)
2004 óta nem használatos;
g)
xylyl-bromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);
h)
benzil-bromid (CAS 100-39-0);
i)
benzil-jodid (CAS 620-05-3);
j)
brómaceton (CAS 598-31-2);
k)
cianogén-bromid (CAS 506-68-3);
l)
bróm metil-etil-keton (CAS 816-40-0);
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m)
n)
o)
p)

klóraceton (CAS 78-95-5);
etil-jódacetát (CAS 623-48-3);
jódaceton (CAS 3019-04-3);
klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák
uniós jegyzékének 1C450.a.7. pontját.
2. megjegyzés: Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pontjának 2. alpontjában meghatározott
sejtkultúrák és biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak
a polgári célt szolgáló sejtekre vagy biológiai rendszerekre, amelyeket például
a
mezőgazdaságban,
gyógyszeriparban,
egészségügyben,
állatgyógyászatban,
környezetvédelemben, hulladékfeldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak.

VIII. FEJEZET
(ML8)
„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők, a következők szerint:
NB.1. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. pontját.
NB.2. Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. fejezetet, valamint a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós
jegyzékének 1A008. pontját.
Műszaki megjegyzések:
1.
Az ML8. fejezet c) pont 11. és 12. alpontjának kivételével, az ML8. fejezet alkalmazásában a „keverék” két
vagy több anyag összetételét jelenti, amelyek közül legalább az egyik az ML8. fejezetben szerepel.
2.
Ez a lista az ML8. fejezetben szereplő minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha nem a feltüntetett
alkalmazásra szolgál (pl. a TAGN főképpen robbanóanyagként használatos, de üzemanyagként vagy
oxidálószerként is ismert).
3.
Az ML8. fejezet alkalmazásában a részecskeméret a tömeg vagy térfogat szerinti átlagos
részecskeátmérőt jelenti. A részecskemérettel kapcsolatos mintavételezés és a részecskeméret
meghatározása nemzetközi szabványok vagy azokkal egyenértékű tagállami szabványok alapján fog
történni.
a)
„Robbanóanyagok” és azok „keverékei”:
1.
ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS 97096-78-1);
2.
BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 117412-28-9);
3.
CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 117907-74-1);
4.
CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaizowurtzitán) (CAS 135285-90-4); CL-20 klatrátjai [lásd még
VIII. fejezet g) pont „Perkurzorok” 3. és 4. alpontjai];
5.
CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4);
6.
DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7.
DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);
8.
DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);
9.
DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);
10.
DIPAM (3,3”-diamino-2,2”,4,4”,6,6”-hexanitrobiphenyl vagy dipicramide)(CAS 17215-44-0);
11.
DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);
12.
furazanok a következők szerint:
a)
DAAOF (DAAF, DAAFox vagy diaminoazoxifurazan);
b)
DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);
13.
HMX és változatai az alábbiak szerint:
a)
HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokin,
1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 2691-41-0);
b)
HMX difluoroaminált analógjai;
c)
K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitroszemiglikouril
vagy keto-biciklikus HMX) (CAS 130256-72-3);
14.
HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9);
15.
HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0);
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16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.

Imidazolok, a következők szerint:
a)
BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol];
b)
DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);
c)
FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);
d)
NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol];
e)
PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);
NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin];
NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);
Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal;
PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2);
RDX és változatai:
a)
RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin,
1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS 121-82-4);
b)
Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029-35-1);
TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS 4000-16-2);
TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) [lásd még a VIII. fejezet g) pont „Prekurzorok”
7. alpontja];
TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin];
Tetrazolok a következők szerint:
a)
NTAT (nitrotriazol amino-tetrazol);
b)
NTNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol];
Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8);
TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) [lásd még a VIII. fejezet g) pont
„Prekurzorok” 6. alpontja];
TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) [lásd még a VIII. fejezet g) pont „Prekurzorok”
2. alpontja];
TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);
TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9);
Triazinok a következők szerint:
a)
DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);
b)
NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);
Triazolok a következők szerint:
a)
5-azido-2-nitrotriazol;
b)
ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);
c)
ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);
d)
BDNTA (bisz-dinitrotriazol-amin);
e)
DBT (3,3”-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);
f)
DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9);
g)
2010 óta nem használatos;
h)
NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol];
i)
PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);
j)
TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);
az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a következő jellemzők
bármelyikével rendelkeznek:
a)
maximális sűrűségnél a 8700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség, vagy
b)
a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás;
2013 óta nem használatos;
DNAN (2,4-dinitroanizol) (CAS 119-27-7);
TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaizowurtzitán);
GUDN (karbamoilguanidinium-dinitroamid) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
Tetrazinek a következők szerint:
a)
BTAT (bisz(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazin);
b)
LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid);
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343 K (70 °C) és 373 K (100 °C) közötti olvadáspontú, energiahordozó ionos anyagok 6800 m/s
értéket meghaladó detonációs sebességgel vagy 18 GPa (180 kbar) értéket meghaladó detonációs
nyomással;
40.
BTNEN (bisz(2,2,2-trinitroetil)-nitramin) (CAS 19836-28-3);
41.
FTDO (5,6-(3”,4”-furazano)-1,2,3,4-tetrazin-1,3-dioxid);
Megjegyzés: Az ML8. fejezet a) pontja magában foglalja a „robbanó kokristályokat”.
Műszaki megjegyzés:
A „robbanó kokristály” olyan szilárd anyag, amely rendezett háromdimenziós szerkezetet alkotó két vagy
három olyan robbanó molekulából áll, amelyek közül az ML8. fejezet a) pontja legalább egyet megjelöl.
„Hajtóanyagok”:
1.
Bármely olyan szilárd „hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek
között):
a)
több mint 240 másodperc a nem fémezett, nem halogénezett „hajtóanyagok”
esetében;
b)
több mint 250 másodperc a nem fémezett, halogénezett „hajtóanyagok” esetében; vagy
c)
több mint 260 másodperc a fémezett „hajtóanyagok” esetében;
2.
2013 óta nem használatos;
3.
„Hajtóanyagok”, amelyek erőállandója nagyobb mint 1200 kJ/kg;
4.
„hajtóanyagok”, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek fenntartani
szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 bar (6,89 MPa)
nyomáson és 294 K (21 °C) hőmérsékleten;
5.
Elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú „hajtóanyag” (EMCDB), amelynek nyújthatósága
maximális nyomáson 233 K (–40 °C) 40 hőmérsékleten az 5%-ot meghaladja;
6.
Bármely egyéb „hajtóanyag”, amely az ML8. fejezet a) pontja alatt meghatározott összetevőt
tartalmaz;
7.
Az EU közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett
„hajtóanyagok”;
„Pirotechnikai eszközök”, üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők szerint és azok „keverékei”:
1.
kifejezetten katonai célra kifejlesztett „légijármű”-üzemanyagok;
Megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 1. alpontjában felsorolt „légijármű”-üzemanyagok
végtermékek, nem összetevők.
2.
alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6);
3.
boránok a következők szerint és azok származékai:
a)
karboránok;
b)
borán-homológok a következők szerint:
1.
dekaborán (14) (CAS 17702-41-9);
2.
pentaborán (9) (CAS 19624-22-7);
3.
pentaborán (11) (CAS 18433-84-6);
4.
hidrazin és származékai, [lásd még az ML8. fejezet d) pont (oxidáló hidrazin származékok) 8. és
9. alpontja]:
a)
hidrazin (CAS 302-01-2) 70% és magasabb koncentrációban;
b)
monometil hidrazin (CAS 60-34-4);
c)
szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);
d)
nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);
Megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 4. pont a) alpontja a kifejezetten korrózió csökkentésére szolgáló hidrazin
„keverékekre” nem vonatkozik.
5.
Fémes üzemanyagok, üzemanyag-„keverékek” vagy „pirotechnikai” „keverékek”, részecske formában,
amelyek lehetnek gömbszerűek, atomizáltak, szferoidok, pikkelyesek vagy őröltek, melyek legalább
99%-ot tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikéből:
a)
a következő fémek és azok „keverékei”:
1.
berillium (CAS 7440-41-7) 60 μm-nél kisebb részecskemérettel;
2.
vaspor (CAS 7439-89-6) 3 μm vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból
hidrogénnel végzett redukciós gyártással előállítva;
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b)

az alábbi összetevőket tartalmazó „keverékek”:
1.
cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek ötvözetei
60 μm-nél kisebb részecskemérettel;
2.
bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 85%-os
vagy magasabb tisztasággal és 60 μm-nél kisebb részecskemérettel;
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. alpontját a „robbanóanyagokra” és üzemanyagokra alkalmazni kell,
függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba
kapszulázták-e.
2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) alpontja csak a részecske formában lévő fémes üzemanyagokra
vonatkozik abban az esetben, ha azokat más anyagokkal összekeverik olyan katonai célú „keverékek”
előállítása érdekében, mint például a folyékony, sűrű szuszpenziójú „hajtóanyagok”, a szilárd „hajtóanyagok” és
a „pirotechnikai” „keverékek”.
3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) 2. alpontja a bór-10-zel dúsított bórra és bórkarbidra (20%-nál
magasabb bór-10 tartalommal) nem vonatkozik.
6.
kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz összeállított,
szénhidrogén üzemanyagoknál alkalmazott „sűrítőket”, mint például fém sztearátokat [pl. oktál
(CAS 637-12-7)] vagy palmitátokat tartalmazó katonai anyagok;
7.
perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral vagy más nagy hatóerejű üzemanyag-adalékokkal;
8.
gömbösített vagy gömbszerű alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 μm vagy kisebb részecskemérettel,
és legalább 99%-os alumínium tartalmú anyagból;
9.
titán szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65-1,68;
10.
az ML8. fejezet c) 1. pontjában nem meghatározott, nagy energiasűrűségű cseppfolyós
üzemanyagok, az alábbiak szerint:
a)
szilárd és cseppfolyós üzemanyagot egyaránt tartalmazó olyan üzemanyagkeverékek (mint például a bórtartalmú üzemanyag-keverékek), amelyek tömegalapú
energiasűrűsége legalább 40 MJ/kg;
b)
más nagy energiasűrűségű üzemanyagok és üzemanyag-adalékok (pl. kubán, ionos
oldatok, JP-7, JP-10), amelyek térfogatalapú energiasűrűsége 293 K (20 °C) hőmérsékleten
egy atmoszféra (101,325 kPa) nyomás mellett mérve legalább 37,5 GJ/m3;
Megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 10. b) alpontja nem alkalmazandó a JP-4-re, a JP-8-ra, a finomított
fosszilis üzemanyagokra, a bioüzemanyagokra és a polgári légi közlekedésben való használatra hitelesített
hajtóművekben használt üzemanyagokra.
11.
„pirotechnikai” vagy pirofóros anyagok az alábbiak szerint:
a)
olyan „pirotechnikai” vagy pirofóros anyagok, amelyeket kifejezetten arra a célra
alakítottak ki, hogy az IR-spektrum bármely részén növeljék vagy szabályozzák
a kisugárzott energia termelődését;
b)
magnézium, politetrafluoretilén (PTFE) és egy vinilidén difluorid-hexafluorpropilén
kopolimer (mint például az MTV) keverékei;
12.
az ML8. fejezetben máshol nem meghatározott olyan üzemanyag-keverékek, „pirotechnikai”
keverékek vagy „energiahordozó anyagok”, amelyek az alábbi tulajdonságok mindegyikével
rendelkeznek:
a)
a következő anyagok bármelyikének részecskéit 0,5%-nál nagyobb mennyiségben
tartalmazzák:
1.
alumínium;
2.
berillium;
3.
bór;
4.
cirkónium;
5.
magnézium vagy
6.
titán;
b)
az ML8. fejezet 8. c) 12. a) pontjában meghatározott olyan részecskéket tartalmaznak,
amelyek mérete egyik irányban sem éri el a 200 nm-t; és
c)
az ML8. fejezet 8. c) 12. a) pontjában meghatározott olyan részecskéket tartalmaznak,
amelyek fémtartalma legalább 60%;
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A következő oxidánsok és azok „keverékei”:
1.
ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6);
2.
AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9);
3.
fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei:
a)
egyéb halogének;
b)
oxigén vagy
c)
nitrogén;
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a klór-trifluoridra
(CAS 7790-91-2).
2. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a gázállapotú
nitrogén-trifluoridra(CAS 7783-54-2).
4.
DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);
5.
HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS 13465-08-2);
6.
HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS 15588-62-2);
7.
HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8);
8.
hidrazin-nitrát (CAS 37836-27-4);
9.
hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7);
10.
folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 8007-58-7) összeállítva
vagy azt tartalmazva.
Megjegyzés: az ML8. fejezet d) pontjának 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös salétromsavra nem vonatkozik.
Kötőanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következők szerint:
1.
AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) [lásd még az ML8. fejezet
g) pont („Prekurzorok”) 1. alpontja];
2.
BAMO (3,3-bisz(azidometil)oxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) [lásd még az ML8. fejezet
g) pont („Prekurzorok”) 1. alpontja];
3.
BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0);
4.
BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3);
5.
BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659-60-5) [lásd még az ML8. fejezet g) pont („Prekurzorok”)
8. alpontja];
6.
kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következők közül bármelyiket tartalmazó
energetikai monomerek, lágyítók vagy polimerek:
a)
nitrocsoportok;
b)
azidocsoportok;
c)
nitrát-csoportok;
d)
nitraza-csoportok vagy
e)
difluoroamino csoportok;
7.
FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei;
8.
FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003-79-1);
9.
FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
10.
FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol formal);
11.
GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai;
12.
HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely egyenlő vagy nagyobb,
mint 2,2 és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil értékkel, amelynek
viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 °C hőmérsékleten (CAS 69102-90-5);
13.
kevesebb mint 10 000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó poli(epiklórhidrin)
a következők szerint:
a)
poli(epiklórhidrindiol);
b)
poli(epiklórhidrintriol);
14.
NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 és
85954-06-9);
15.
PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814-48-8);
16.
Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán), poli-NMMO vagy poli(3-nitratometil-3-metiloxetán)
(CAS 84051-81-0);
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17.
18.

f)

Polinitro-orto-karbonátok;
TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán melléktermék]
(CAS 53159-39-0);
19.
4,5-diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (izo-DAMTR);
20.
PNO (poli(3-nitrato-oxetán));
„Adalékanyagok” a következők szerint:
1.
lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9);
2.
BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41-5);
3.
BNO (butadién-nitril-oxid);
4.
ferrocén származékok a következők szerint:
a)
butacén (CAS 125856-62-4);
b)
katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1);
c)
ferrocén-karboxilsavak és a ferrocén-karboxilsav észterei;
d)
n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7);
e)
más polimer ferrocén származékok melléktermékei, amelyek az ML8. fejezet f ) pont
4. alpontjában máshol nem szerepelnek;
f)
etil-ferrocén (CAS 1273-89-8);
g)
propil-ferrocén;
h)
pentil-ferrocén (CAS 1274-00-6);
i)
diciklopentil-ferrocén;
j)
diciklohexil-ferrocén;
k)
dietil-ferrocén (CAS 1273-97-8);
l)
dipropil-ferrocén;
m)
dibutil-ferrocén (CAS 1274-08-4);
n)
dihexil-ferrocén (CAS 93894-59-8);
o)
acetil-ferrocén (CAS 1271-55-2)/1,1”-diacetil-ferrocén (CAS 1273-94-5);
5.
ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7);
6.
ólom-citrát (CAS 14450-60-3);
7.
béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4);
8.
ólom-malát (CAS 19136-34-6);
9.
ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9);
10.
ólom-sztanát (CAS 12036-31-6);
11.
MAPO [trisz-1-(2-metil) aziridinilfoszfin-oxid] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bisz(2-metil-aziridinil)
2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino foszfin-oxid); és más MAPO származékok;
12.
metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-72-0);
13.
N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);
14.
3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9);
15.
fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint:
a)
neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) szintén ismert
mint titánium IV, 2,2 [bisz 2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát]
(CAS 110438-25-0) vagy LICA 12 (CAS 103850-22-2);
b)
titán IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] pirofoszfát
vagy KR3538;
c)
titán IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz (dioktil)foszfát;
16.
policián-difluor-aminoetilénoxid;
17.
kötőanyagok az alábbiak szerint:
a)
1,1R,1S-trimezinil-trisz(2-etilaziridin) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
b)
polifunkcionális aziridin-amidok izoftalikus, trimezikus, izocianursavas vagy trimetiládos
gerincstruktúrával, és 2-metil vagy 2-etil aziridin-csoporttal;
Megjegyzés: Az ML8. fejezet f) pont 17. b) alpontja magában foglalja az alábbiakat:
a)
1,1H-izoftálil-bisz(2-metilaziridin) (HX-752) (CAS 7652-64-4);
b)
2,4,6-trisz(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazin (HX-874) (CAS 18924-91-9);
c)
1,1”-trimetiladipil-bisz(2-etilaziridin) (HX-877) (CAS 71463-62-2).
18.
propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);
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nagyfinomságú vasoxid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) 250 m2/g-ot meghaladó fajlagos felülettel és 3,0 nm
vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel;
20.
TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett poliaminok és azok sói;
21.
TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); glicidollal cianoetilénezett
poliaminok és azok sói;
22.
TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8);
23.
TEPB (trisz(etoxifenil) bizmut) (CAS 90591-48-3);
„Prekurzorok” a következők szerint:
NB. Az ML8. fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, meghatározott „Energiahordozó
anyagok”-ra vonatkoznak:
1.
BCMO (3,3-bisz(klórmetil)oxitáne) (CAS 78-71-7) [lásd még az ML8. fejezet e) pont 1. és e) pont
2. alpontja];
2.
dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 28. alpontja];
3.
hexa-aza-izowurtzitán-származékok, többek között a HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán)
(CAS 124782-15-6) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 4. alpontja] és a TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexaaza-izowurtzitán) (CAS 182763-60-6) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 4. alpontja];
4.
2013 óta nem használatos;
5.
TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) [lásd még az ML8. fejezet
a) pont 13. alpontja];
6.
1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 27. alpontja];
7.
1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 23. alpontja];
8.
1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) [lásd még az ML8. fejezet e) pont
5. alpontja];
9.
DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-ciklooktán) [lásd még az ML8. fejezet a) pont
13. alpontja].
„Reaktív anyagból” készült porok vagy alakzatok a következők szerint:
1.
Az alábbi anyagok bármelyikéből készült olyan, az ML8. fejezetben másutt meg nem határozott
porok, amelyek szemcseméretei egyik irányban sem érik el a 250 μm-t:
a)
alumínium;
b)
nióbium;
c)
bór;
d)
cirkónium;
e)
magnézium;
f)
titán;
g)
tantál;
h)
volfrám;
i)
molibdén vagy
j)
hafnium;
2.
Az ML3., az ML4., az ML12. és az ML16. fejezetben meg nem határozott olyan alakzatok, amelyek
az ML8. fejezet h) pont 1. alpontjában meghatározott porokból készülnek.
Műszaki megjegyzések:
1.
A „reaktív anyagok” olyan kialakításúak, hogy azok csak nagy nyírósebességen adjanak exoterm
reakciót, és azokat alátétként vagy hüvelyként való felhasználásra tervezték gyújtófejekhez.
2.
A „reaktív anyagból” készült porok például nagy energiaigényű golyósmalmokban végzett őrlési
folyamat útján készülnek.
3.
A „reaktív anyagból” készült alakzatok például szelektív lézeres szinterezés útján készülnek.
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve ha elegyet alkotnak vagy keverve
vannak az ML8. fejezet a) pontjában meghatározott „energiahordozó anyagokkal”, vagy az ML8. fejezet
c) pontjában meghatározott fémporokkal:
a)
ammónium-pikrát (CAS 131-74-8);
b)
fekete lőpor;
c)
hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);
d)
difluór-amin (CAS 10405-27-3);
e)
nitrokeményítő (CAS 9056-38-6);
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

káliumnitrát (CAS 7757-79-1);
tetranitronaftalin;
trinitroanisol;
trinitronaftalin;
trinitroxilén;
N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);
dioktil-malát (CAS 142-16-5);
etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7);
tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1) és a lítium, nátrium,
magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy ariljai;
o)
nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);
p)
nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);
q)
2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);
r)
etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s)
penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);
t)
ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6),
valamint primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket
tartalmaznak;
u)
trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);
v)
2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3);
w)
dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611-92-7); metil-etil-difenil karbamid
(centralitok);
x)
N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3);
y)
metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 13114-72-2);
z)
etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-4);
aa)
2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
bb)
4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
cc)
2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5);
dd)
nitroguanidin (CAS 556-88-7) [lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós
jegyzékének C011. d) pont alpontja].
2. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az ammónium-perklorátra [az ML8. fejezet d) pont 2. alpontja],
az NTO-ra [az ML8. fejezet a) pont 18. alpontja] és a katocénra [az ML8. fejezet f) pont 4. alpontjának b) pontja],
amennyiben azok az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítik:
a)
kifejezetten polgári felhasználású gázfejlesztő készülékekhez van kialakítva vagy előállítva;
b)
elegyet alkot vagy keverve van nem aktív, hőre keményedő kötőanyaggal vagy lágyítószerrel, és tömege
kisebb mint 250 g;
c)
az ammónium-perklorát [az ML8. fejezet d) pont 2. alpontja] aránya legfeljebb 80% az aktív anyag
tömegéhez képest;
d)
az NTO [az ML8. fejezet a) pont 18. alpontja] tömege 4 g vagy annál kisebb; és
e)
a katocén [az ML8. fejezet f) pont 4. alpontjának b) pontja] tömege 1 g vagy annál kisebb.

IX. FEJEZET
(ML9)
Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, részegységek és
egyéb vízfelszíni járművek a következők szerint:
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.
a)
vízi járművek és részegységek a következők szerint:
1.
Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alatti) vízi járművek,
függetlenül a jelenlegi műszaki állapottól vagy működési feltételektől és attól, hogy rendelkeznek-e
fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint az ilyen vízi járművek úszótestei vagy
azok részei, és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységei;
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2.

b)

c)
d)
e)
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Az ML9. fejezet a) pontjának 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő felszíni vízi járművek,
amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek, a járműre rögzítve vagy abba beépítve:
a)
az ML1. fejezetben meghatározott automata fegyverek, vagy az ML2., az ML4., az ML12.
vagy az ML19. fejezetben meghatározott fegyverek vagy 12,7 mm vagy annál nagyobb
kaliberű fegyverek „rögzítési” vagy felfüggesztési pontjai.
Műszaki megjegyzés:
A „rögzítés(i pontok)” a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre vagy a tartók rögzítéséhez szükséges szerkezeti
megerősítésekre vonatkoznak.
b)
az ML5. fejezetben meghatározott tűzvezető rendszerek;
c)
rendelkeznek a következők mindegyikével:
1.
„vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem”; és
2.
semlegesítési célokra tervezett „előmosó vagy leöblítő rendszer”; vagy
Műszaki megjegyzés:
1.
A „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem” egy zárt rendszerű helyiség, amelyet
túlnyomás, szigetelt szellőztetőrendszer, korlátozott számú, CBRN-szűrőkkel ellátott szellőzőnyílás és
légzárókkal felszerelt, korlátozott személyzeti hozzáférési pont jellemez.
2.
Az „előmosó vagy leöblítő rendszer” tengervizet permetező rendszer, amely képes a hajó külső
felületének és fedélzetének egyidejű lemosására.
d)
az ML4. fejezet b) pontjában, az ML5. fejezet c) pontjában vagy az ML11. fejezet
a) pontjában meghatározott, aktív, fegyver elleni eszközök, amelyek a következők
bármelyikével rendelkeznek:
1.
„CRBN-védelem”;
2.
kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és
parancshídház;
3.
hőkibocsátást csökkentő eszközök (pl. a kipufogó/füstgázok hűtőrendszere),
kivéve a kifejezetten a hajtómű hatékonyságának általános növelésére vagy
a környezeti hatások csökkentésére tervezett eszközöket; vagy
4.
a vízi jármű egésze mágnesességének csökkentésére tervezett demagnetizáló
rendszer;
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóműrendszerek, és azok kifejezetten katonai
felhasználásra tervezett részegységei, a következők szerint:
1.
kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével
rendelkező dízelmotorok:
a)
legalább 1,12 MW (1500 LE) teljesítmény; és
b)
legalább 700/perc fordulatszám;
2.
kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével
rendelkező elektromos motorok:
a)
több mint 0,75 MW (1000 LE) teljesítmény;
b)
gyors tolatási képesség;
c)
folyadékhűtés; és
d)
teljesen zárt kivitel;
3.
a következő jellemzők mindegyikével rendelkező antimágneses dízelmotorok:
a)
37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és
b)
a teljes tömeg 75%-át meghaladó nem mágneses összetevők;
4.
levegőfüggetlen (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett hajtóműrendszerek;
Műszaki megjegyzés:
„Levegőfüggetlen hajtóműrendszer” (Air Independent Propulsion, AIP) révén a lemerült tengeralattjáró
atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes hajtóműrendszerének működtetésére, mint amire
akkumulátorral lenne képes. Az ML9. fejezet b) pontjának 4. alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja
magában a nukleáris energiát.
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök, azok vezérlőberendezései és
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységei;
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó hálók;
2003 óta nem használatos;
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f)

g)

kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, amelyek képesek a hajótesten
kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre, és azok kifejezetten katonai felhasználásra tervezett
részegységei;
Megjegyzés: Az ML9. fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális vagy rádiófrekvenciás típusú
csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magában, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és
fenntartani 100 méternél nagyobb merülési mélységben a szükséges jellemzőket; továbbá a mélységtől
függetlenül kifejezetten „lézernyaláb” átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat.
Az ML9. fejezet f) pontja nem vonatkozik a normál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat hajótest
áthatolóira.
alacsony zajszintű csapágyak a következő részegységek bármelyikével felszerelve, és azok a kifejezetten
katonai felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen csapágyakat foglalnak magukban:
1.
gáz- vagy mágneses felfüggesztés;
2.
aktív jelelnyomás-vezérlés vagy
3.
vibráció elnyomás-vezérlés.

X. FEJEZET
(ML10)
„Légi járművek”, „levegőnél könnyebb légi járművek”, „személyzet nélküli légi járművek”,
légi-jármű-hajtóművek (motor) és „légijármű”-részegységek, illetve az azokhoz tartozó berendezések
és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy alakítottak át,
a következők szerint:
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.
a)
„személyzet által vezetett „légi járművek” és „levegőnél könnyebb légi járművek” és a kifejezetten azokhoz
tervezett részegységek;
b)
2011 óta nem használatos;
c)
személyzet nélküli „légi járművek” és „levegőnél könnyebb légi járművek”, valamint kapcsolódó berendezések
és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, a következők szerint:
1.
„személyzet nélküli légi járművek” („UAV”), távirányítással vezetett légi járművek (RPV), autonóm
programozható légi járművek és személyzet nélküli, „levegőnél könnyebb légi járművek”;
2.
indító szerkezetek, mentő eszközök és földi kiszolgáló eszközök;
3.
vezérlésre vagy irányításra tervezett berendezések;
d)
légijármű-hajtóművek és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;
e)
a kifejezetten a következők bármelyikéhez való használatra tervezett vagy módosított légi üzemanyagutántöltési eszközök és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek:
1.
az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „légi jármű” vagy
2.
az ML10. fejezet c) pontjában meghatározott, személyzet nélküli „légi jármű”;
f)
„földi kiszolgáló eszközök”, amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott
„légi járműhöz” való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában meghatározott légijárműhajtóművekhez terveztek;
Műszaki megjegyzés:
A „földi kiszolgáló eszközök” magukban foglalják a nyomás alatti üzemanyag-utántöltő berendezéseket és a szűk
területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett berendezéseket.
g)
az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „légi járművön” való használatra tervezett, a személyzet
rendelkezésére álló védőfelszerelések, a személyzet biztonságát szolgáló berendezések, valamint más
olyan, a személyzet vészhelyzetben való kimenekítését szolgáló eszközök, amelyek nem szerepelnek
az ML10. fejezet a) pontjában;
Megjegyzés Az ML10. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyzet általi használatra szolgáló olyan sisakokra,
amelyek nem tartalmaznak az EU közös katonai listájában meghatározott berendezéseket, és amelyek nem
alkalmasak ilyenek felszerelésére vagy elhelyezésére.
NB. A sisakokhoz kapcsolódóan lásd még az ML13. fejezet c) pontját.
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h)

i)
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ejtőernyők, siklóernyők és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek,
a következők szerint:
1.
az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejtőernyők;
2.
siklóernyők;
3.
kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés (pl. ruhák,
különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések);
ejtőernyővel ledobott terhekre tervezett késleltetett nyitású berendezések vagy automatikus
irányítórendszerek.
1. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik a kimondottan katonai célra tervezett „légi
járművekre” és „levegőnél könnyebb légi járművekre” vagy az említett „légi járművek” változataira,
amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:
a)
nem harci „légi járművek”;
b)
nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai felhasználásra
tervezett vagy átalakított berendezéssel vagy tartozékkal; és
c)
egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári
légügyi hatósága által polgári használatra lajstromozásra kerültek.
2. megjegyzés: Az ML10. fejezet d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra:
a)
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított légijármű-hajtóművek, amelyek
egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári
légügyi hatósága által „polgári légi
járműben” való használatra lajstromozásra kerültek,
vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;
b)
dugattyús légijármű-motorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, kivéve
azokat, amelyeket „személyzet nélküli légi járművekhez” terveztek.
3. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) és d) pontja alkalmazásában a kifejezetten nem katonai „légi
járművekhez” vagy légijármű-hajtóművekhez tervezett katonai jellegű részegységek és katonai jellegű
kapcsolódó berendezések csak azokat a katonai jellegű részegységeket és katonai jellegű kapcsolódó
berendezéseket jelentik, amelyek a katonai felhasználásra történő átalakításhoz szükségesek.
4. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja értelmében a katonai felhasználás a következőket jelenti:
ütközet, katonai felderítés, roham, katonai kiképzés, logisztikai támogatás, valamint személyi állomány
vagy katonai berendezés szállítása és légi deszantolása.
5. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik azokra a „légi járművekre”, amelyek
megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:
a)
először 1946 előtt gyártották;
b)
nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott eszközökkel, kivéve ha ezek
ahhoz szükségesek, hogy a „légi járművek” megfeleljenek egy vagy több uniós tagállam vagy
a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága biztonsági vagy
légialkalmassági előírásainak; és
c)
nincsenek felszerelve az EU közös katonai listáján meghatározott fegyverrel, kivéve ha
az működésképtelen és alkalmatlan arra, hogy újra üzembe helyezzék.

XI. FEJEZET
(ML11)
Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, „űrhajók” és
részegységeik, a következők szerint:
a)

kifejezetten katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett
részegységek;
Megjegyzés: Az ML11. fejezet a) pontja magában foglalja a következőket:
a)
elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni berendezéseket (úgymint oda nem
tartozó vagy hibás jeleknek a radar vagy rádió kommunikációs vevőkbe történő bejuttatására tervezett
berendezéseket, vagy amelyek képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket
a hatásos vételben, működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a zavarás
és zavarás elleni berendezéseket is;
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b)
c)

b)
c)

széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek;
elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum ellenőrzésére és
megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az ilyen hírszerzési és megfigyelési
ellentevékenység elhárítására terveztek;
d)
víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses zavaróeszközök és csapdák,
a szonár vevőkbe zavaró vagy hamis jeleket továbbító berendezések;
e)
adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési eljárásokkal ellátott
biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések;
f)
azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, készítésére és elosztására
szolgáló berendezés;
g)
irányítási és navigációs berendezések;
h)
digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések;
i)
kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljára kifejlesztett digitális demodulátorok;
j)
„automata parancsnoki és vezetési rendszerek”.
NB. a katonai alkalmazású „szoftverrádióval” (SDR) kapcsolatos „szoftver” tekintetében lásd az ML21. fejezetet.
a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései és a kifejezetten ezekhez tervezett
részegységek;
kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított „űrhajók” és az „űrhajók” kifejezetten katonai
használatra tervezett részegységei.

XII. FEJEZET
(ML12)
Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök és az azokhoz
tervezett különleges részegységek a következők szerint:
a)

a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett kinetikai
energiájú fegyverrendszerek;
b)
kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, beleértve
a diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus vizsgálatára.
NB. Űrméret alatti lőszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és azok lőszerei tekintetében
lásd az ML1–ML4. fejezetet.
1. megjegyzés: Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten kinetikai energiájú
fegyverrendszer céljára tervezték:
a)
indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri vagy gyorstüzelésű üzemmódban
0,1 grammot meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre történő felgyorsítására;
b)
primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló berendezések (pl. nagy kapacitású energiatároló
kondenzátorok), hőgazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló vagy üzemanyag-kezelő berendezések;
valamint elektromos csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb
meghajtások számára;
NB. A nagy kapacitású energiatároló kondenzátorok tekintetében lásd még a kettős felhasználású termékek és
technológiák uniós jegyzékének 3A001.e.2. pontját.
c)
a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését szolgáló rendszerek;
d)
irányított lövedék önvezérlési, irányítási vagy eltérítő hajtási (oldalirányú gyorsulást biztosító) rendszerei.
2. megjegyzés: Az ML12. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az alábbi hajtásmódok
bármelyikével működnek:
a)
elektromágneses;
b)
elektrotermikus;
c)
plazma;
d)
könnyűgáz (könnyűgáz löveghez); vagy
e)
vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják).
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XIII. FEJEZET
(ML13)
Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek az alábbiak szerint:
a)

az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező fém vagy nem fém páncéllemezek:
1.
katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva; vagy
2.
katonai felhasználásra alkalmas;
NB. A testvédő páncéllemez vonatkozásában lásd az ML13. fejezet d) pontjának 2. alpontját.
b)
kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes szerkezetek vagy azok
kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;
c)
katonai követelmények és szabványok vagy hasonló nemzeti szabványok alapján gyártott sisakok, és
kifejezetten azokhoz tervezett különleges kialakítású sisakborítások, bélések és komfort-töltések;
NB. katonai sisakok egyéb részegységeivel, illetve tartozékaival kapcsolatban lásd az EU közös katonai listájának
vonatkozó bejegyzését.
d)
testvédő páncélzat vagy védőruházat és annak részegységei az alábbiak szerint:
1.
lágy testvédő páncélzat vagy védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak megfelelő
követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;
Megjegyzés: Az ML13. fejezet d) pontjának 1. alpontja értelmében a katonai követelmények vagy szabványok
tartalmaznak legalább a repeszek elleni védelemre vonatkozó előírásokat.
2.
kemény testvédő páncéllemezek, melyek a III. szint (lásd NIJ 0101.06, 2008. július vagy a megfelelő
nemzeti szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosítanak.
1. megjegyzés: Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív páncélzathoz vagy katonai
óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat.
2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, kivéve ha az módosításra
került vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen vagy ellátták bármilyen típusú kiegészítő tartozékkal.
3. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvédő páncélzatokra és
az azokhoz tartozó szerelvényekre, amelyeket azok viselője személyes védelmére tart magánál.
4. megjegyzés: Az ML13. fejezetben meghatározottak körébe kizárólag a kifejezetten bombák hatástalanítását
végzők számára tervezett, kifejezetten katonai használatú védősisakok tartoznak.
NB. 1 Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A005. pontját.
NB. 2 A testvédő páncélzatok és sisakok gyártásához használt „szálas és rostos anyagok” tekintetében lásd a kettős
felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C010. pontját.

XIV. FEJEZET
(ML14)
„Kifejezetten katonai gyakorló” eszközök vagy hadgyakorlat forgatókönyvének szimulációjára
szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. fejezetben vagy az ML2. fejezetben
meghatározott bármilyen tűzfegyver vagy fegyver használatának begyakorlására, és a kifejezetten
azokhoz tervezett részegységek és tartozékok.
Műszaki megjegyzés:
„Kifejezetten katonai gyakorló eszközök”: a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a repülésoktató eszközök,
a lokátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a fegyver irányzó oktató berendezések, a tengeralattjáró
elhárító harci eszközök gyakorló eszközei, a repülés szimulátorok (beleértve a pilóták/űrhajósok kiképzésére szolgáló
emberméretű centrifugákat), a lokátor oktató berendezések, a műszeres repülés gyakorlását szolgáló oktató berendezés,
a navigációs oktató berendezések, a rakétaindítást gyakoroltató berendezések, a célberendezések, a pilóta nélküli (cél)
„légi járművek”, a fegyverzetgyakorló berendezések, a pilóta nélküli „légi jármű” gyakorló berendezés, a mobil gyakorló
egységek és a szárazföldi katonai hadműveletek gyakorlására szolgáló berendezések.
1. megjegyzés: Az ML14. fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és interaktív környezeti
rendszereit, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték vagy alakították át.
2. megjegyzés: Az ML14. fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász- és sportfegyverek használatának
gyakorlására szolgáló berendezésekre.
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XV. FEJEZET
(ML15)
Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró berendezések, valamint
a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és tartozékok az alábbiak szerint:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rögzítő és képfeldolgozó berendezések;
kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések;
képerősítő berendezések;
infravörös vagy termikus képalkotó berendezések;
képalkotó lokátorszenzor berendezések;
az ML15. fejezet a)–e) pontjaiban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és zavarás-elhárító
berendezések.
Megjegyzés: Az ML15. fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a katonai képalkotó
rendszerek működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére vagy az ilyen csökkentő hatásoknak
a minimalizálására terveztek.
1. megjegyzés: Az ML15. fejezetben a „kifejezetten ezekhez tervezett részegységek” kifejezés kifejezetten katonai
felhasználásra való tervezés esetén az alábbiakat foglalja magában:
a)
infravörös képátalakító csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez);
b)
képerősítő csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez) (nem első generációs);
c)
mikrocsatorna panelek;
d)
alacsony fényszinten is működő tv képfelvevő csövek;
e)
felderítő rendszerek (beleértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás rendszereit);
f)
piroelektromos tv kamera csövek;
g)
képalkotó berendezések hűtőrendszerei;
h)
fotokróm vagy elektrooptikai rendszerű, villamos kioldású redőnyzárak legfeljebb 100 mikrosec
redőnyzárási sebességgel, kivéve azon redőnyzárakat, amelyek nagysebességű kamerák fontos
alkatrészei;
i)
száloptikai képátalakítók;
j)
kompaund félvezető fotókatódok.
2. megjegyzés: Az ML15. fejezet nem vonatkozik az „első generációs képerősítő csövekre”, vagy a kifejezetten
az „első generációs képerősítő csövek” alkalmazásával tervezett berendezésekre.
NB. Az „első generációs képerősítő csöveket” alkalmazó fegyver célzókészülékek besorolása tekintetében lásd
az ML1. és ML2. fejezetet, valamint az ML5. fejezet a) pontját.
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 6A002.a.2. és 6A002.b. pontját.

XVI. FEJEZET
(ML16)
Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1–ML4., ML6., ML9., ML10.,
ML12. vagy ML19. fejezetben meghatározott eszközökhöz terveztek.
Megjegyzés: az ML16. fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján azonosítható félkész
gyártmányokra vonatkozik.
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XVII. FEJEZET
(ML17)
Különféle berendezések, anyagok és „könyvtárak” és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek
a következők szerint:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított alámerülő és víz alatti úszó készülék, a következők
szerint:
1.
önálló, alámerülő, ismételt belégzésű készülék, zárt vagy félig zárt rendszerű;
2.
kifejezetten az ML17. fejezet a) pont 1. alpontjában meghatározott alámerülő készülékkel együtt
történő használatra tervezett víz alatti úszó készülék;
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 8A002.q. pontját.
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés;
jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok és eljárások;
kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök;
„robotok”, „robot”-vezérlések és „végeffektorok”, amelyek a következő jellemzők valamelyikével bírnak:
1.
kifejezetten katonai használatra tervezték;
2.
magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai repeszek
által kívülről okozott szakadás ellen (pl. öntömítő vezetékek beépítése révén), és 839 K (566 °C)
hőmérsékletnél magasabb lobbanáspontú hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy
3.
kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre tervezték vagy
minősítették;
Műszaki megjegyzés:
Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés (pl. gépek, készülékek vagy
elektronikai berendezés) elektromágneses sugárzása vagy villámlás okozta szándékolatlan interferenciára.
kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott rendszerekkel, berendezésekkel vagy
részegységekkel együtt történő, katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított „könyvtárak”;
nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, amelyek magukban
foglalják a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „atomreaktorokat”, valamint az azokhoz kifejezetten
katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított” részegységeket;
jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal ellátott vagy kezelt
berendezés és anyag, amelyet az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel;
kifejezetten katonai „atomreaktorok” részére tervezett szimulátorok;
kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy „átalakított” mobil javító műhelyek;
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított” harctéri generátorok;
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított” konténerek;
komphajók, amelyeket az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint kifejezetten katonai
felhasználásra tervezett hidak és pontonok;
kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. fejezetben meghatározott termékek „fejlesztéséhez” tervezett
kísérleti modellek;
kimondottan katonai felhasználásra tervezett „lézer” védelmi berendezés (például szem- és érzékelővédelem);
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított”, az EU közös katonai listájában máshol
említettektől eltérő „üzemanyagcellák”.
Műszaki megjegyzés:
1.
2014 óta nem használatos.
2.
Az ML17. fejezet alkalmazásában „átalakított”: bármely strukturális, elektromos, mechanikai vagy egyéb
változás, amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai felhasználásra tervezett eszköz
képességeivel lát el.
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XVIII. FEJEZET
(ML18)
Az alábbi „gyártó” berendezések és azok részegységei:
a)
b)

kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek „gyártásához” tervezett vagy átalakított
gyártóberendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;
kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához, minősítéséhez és
vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és az azokhoz tervezett berendezések.
Műszaki megjegyzés:
Az ML18. fejezet alkalmazásában „gyártás”: a tervezés, vizsgálat, előállítás, tesztelés és ellenőrzés.
Megjegyzés: Az ML18. fejezet a) és b) pontja a következő berendezéseket foglalja magában:
a)
folyamatos nitrálók;
b)
centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek bármelyikével rendelkezik:
1.
egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye legalább 298 kW (400 LE);
2.
hasznos terhelhetősége legalább 113 kg; vagy
3.
legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb centrifugális gyorsulást állít elő;
c)
dehidratáló prések;
d)
kifejezetten katonai „robbanóanyagok” sajtolására tervezett vagy átalakított csavaros extruderek;
e)
vágógépek az extrudált „hajtóanyagok” méretre vágásához;
f)
legalább 1,85 m átmérőjű, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), amelyek tárolókapacitása
nagyobb mint 227 kg;
g)
szilárd „hajtóanyagok” folyamatos keverésének eszközei;
h)
fluidhajtóanyag-őrlők katonai „robbanóanyagok” összetevőinek zúzására vagy őrlésére;
i)
az ML8. fejezet c) pontjának 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor gömbösítésének és
egységes szemcseméretének egyidejű elérését biztosító berendezések;
j)
az ML8. fejezet c) pontjának 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló konvekciós áramú
konverterek.

XIX. FEJEZET
(ML19)
Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések vagy
ellentevékenység eszközei és kísérleti modellek a következők szerint és a kifejezetten azokhoz
tervezett elemek részegységek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett
„lézer”-rendszerek;
a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas
részecskesugárzó rendszerek;
a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas nagy
teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek;
kifejezetten az ML19. fejezet a)–c) pontjaiban meghatározott rendszerek felderítésére vagy azonosítására
vagy az ellenük való védelemre tervezett berendezések;
az ML19. fejezetben meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai kísérleti modelljei;
„lézer”-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védőeszközök nélküli látószerv – azaz a szabad szem vagy
a látást javító eszközzel ellátott szem – maradandó vakságának előidézésére terveztek.
1. megjegyzés: Az ML19. fejezetben meghatározott, irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek közé tartoznak
azok a rendszerek, amelyek képessége az alábbi engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ:
a)
elégséges teljesítményű „lézerek” olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely hasonló
a hagyományos lőszer pusztítási hatásához;
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b)
c)

részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges részecskesugarat lőnek ki;
nagy lüktető teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás sugáradók, amelyek
kellően intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli célpontban lévő elektronikus áramkört
üzemképtelenné tegyék.
2. megjegyzés: Az ML19. fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten irányított energiát kibocsátó
rendszerek:
a)
primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény szabályozó vagy üzemanyag-kezelő
berendezések;
b)
célkereső vagy követő rendszerek;
c)
a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése megakadályozásának
megtörténtét felmérő rendszerek;
d)
sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célmegjelölő berendezés;
e)
gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors műveletekre;
f)
adaptív optikák és fáziskonjugátorok;
g)
áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására;
h)
„űrminősítésű” gyorsító részegységek;
i)
negatívionsugár-összpontosító berendezés;
j)
nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és mozgatására szolgáló berendezés;
k)
„űrminősítésű” fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére.

XX. FEJEZET
(ML20)
Kriogén és „szupravezető” berendezések az alábbiak szerint, valamint kifejezetten azokhoz tervezett
részegységek és tartozékok az alábbiak szerint:
a)

b)

kifejezetten katonai földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre tervezett berendezések, amelyek
képesek a jármű mozgása közben 103 K (–170 °C) alatti hőmérsékletet előállítani vagy fenntartani;
Megjegyzés: Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil rendszereket, amelyek nemfémes vagy nem
villamos vezető anyagokból – például a műanyagok vagy az epoxigyantával impregnált anyagok – előállított
tartozékokból vagy részegységekből épülnek fel.
olyan „szupravezető” villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket kifejezetten katonai
földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is
működtethetők.
Megjegyzés: Az ML20. fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid homopoláris generátorokra,
amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és olyan mágneses mezőben forognak, amelyet
szupravezető tekercsek hoznak létre, amennyiben a generátorban ezen tekercsek az egyedüli szupravezető elemek.

XXI. FEJEZET
(ML21)
„Szoftver”, a következők szerint:
a)

„szoftver”, amelyet kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra terveztek vagy alakítottak át:
1.
az EU közös katonai listájában meghatározott berendezés „fejlesztése”, „gyártása”, üzemeltetése vagy
karbantartása;
2.
az EU közös katonai listájában meghatározott anyagok „fejlesztése” vagy „gyártása”; vagy
3.
az EU közös katonai listájában meghatározott „szoftver „fejlesztése”, „gyártása”, üzemeltetése vagy
karbantartása;
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b)

c)

az ML21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb speciális „szoftver” az alábbiak szerint:
1.
kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy
értékelése céljára tervezett „szoftver”;
2.
kifejezetten katonai felhasználásra, katonai műveletek modellezése vagy szimulálása céljára
tervezett „szoftver”;
3.
hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának meghatározására szolgáló
„szoftver”;
4.
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten vezetési, hírközlési, irányítási és
hírszerzési (Command, Communications, Control and Intelligence – C3I) vagy vezetési, hírközlési,
irányítási, számítástechnikai és hírszerzési (Command, Communications, Control, Computer and
Intelligence – C4I) rendszer alkalmazások céljára kifejlesztett „szoftver”;
az ML21. fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott „szoftver”, amelyet kifejezetten arra terveztek
vagy alakítottak át, hogy az EU közös katonai listájában nem szereplő berendezések számára lehetővé tegye
az EU közös katonai listájában meghatározott berendezések katonai rendeltetésének betöltését.

XXII. FEJEZET
(ML22)
„Technológia” a következők szerint:
a)

b)

„technológia”, amely az ML22. fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér, és az EU közös katonai
listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához”, üzemeltetéséhez, üzembe helyezéséhez
(a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben tartásához (ellenőrzéséhez), javításához,
nagy-javításához vagy felújításához „szükséges”;
„Technológia” a következők szerint:
1.
„technológia”, amely az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek teljes
gyártási eljárásának tervezéséhez, a részegységek összeszereléséhez és azok működtetéséhez,
üzemeltetéséhez és javításához „szükséges” még akkor is, ha a gyártási eljárás részegységei
nincsenek meghatározva;
2.
„technológia”, amely kézifegyverek „fejlesztéséhez” és „gyártásához” „szükséges” még akkor is, ha azt
antik kézifegyverek másolatainak gyártására használják;
3.
2013 óta nem használatos;
		NB. A „technológiának” korábban az ML22. fejezet b) pontjának 3. alpontjában foglalt meghatározása
tekintetében lásd az ML22. fejezet a) pontját.
4.
2013 óta nem használatos;
NB. A „technológiának” korábban az ML22. fejezet b) pontjának 4. alpontjában foglalt meghatározása
tekintetében lásd az ML22. fejezet a) pontját.
5.
„technológia”, amely kizárólag az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában meghatározott
„biokatalizátoroknak” a katonai hordozóanyagokkal vagy katonai anyagokkal történő elegyítéséhez
„szükséges”.
1. megjegyzés: Az EU közös katonai listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához”, üzemeltetéséhez,
üzembe helyezéséhez (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben tartásához
(ellenőrzéséhez), javításához, nagyjavításához vagy felújításához „szükséges” „technológia” akkor is
engedélyköteles marad, ha azt az EU közös katonai listáján nem szereplő termékekre kell alkalmazni.
2. megjegyzés: Az ML22. pont nem vonatkozik a következőkre:
a)
azon „technológiák”, amelyek a szükséges minimumot képezik a nem engedélyköteles tételek, illetőleg
az engedélyezett kivitelű tételek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, működtetés folyamatos
fenntartásához (ellenőrzéséhez) vagy javításához;
b)
azon „technológiák”, amelyek „közhasznú”, „tudományos alapkutatás” vagy a szabadalmi
engedélyekhez szükséges minimum információk;
c)
a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses indukcióhoz kapcsolódó
„technológiák”.
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XXIII. FEJEZET
(HUML23)
Kifejezetten katonai célú felszerelések:
Kizárólag katonai előírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás vagy annak megfelelő
követelmény szerint gyártott termékek:
a)
jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra kifejlesztett hadiruházati
felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hordeszközök;
Megjegyzés: a XXIII. fejezet a) pontja nem vonatkozik a rendszerből kivont, jelzésektől megfosztott hadiruházati
felszerelésekre, lábbelikre, málhazsákokra és hordeszközökre.
b)
katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök;
c)
katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védőeszközök, védőfunkciójú eszközök
és felszerelések.

XXIV. FEJEZET
(HUML24)
Kifejezetten katonai célú szolgáltatások:
a)

b)

c)

a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történő kitelepítése, váltása,
át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása érdekében katonai vagy polgári eszközökkel
végzett szállítás-szolgáltatások;
kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I–VII., IX–XXIII., valamint XXV–XXVI.
fejezetében felsorolt termékek rendszeresítésével, rendszerben tartásával (üzemeltetésével, üzemben
tartásával), illetve rendszerből történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő szolgáltatások;
kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok – beleértve az I–IV.,
VI–VIII., X–XIII., XV. és XIX. fejezetekben szereplő termékeket – megsemmisítésére, hatástalanítására, illetve
az ezzel összefüggő tevékenységre irányuló szolgáltatás.

XXV. FEJEZET
(HUML25)
Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök:
1.

Kényszerítő eszközök:
a)
rendőrbotok:
1.
bevetési botok;
2.
gumibotok;
3.
teleszkópos ütőbotok;
4.
tonfák;
b)
elektromos sokkoló eszközök:
c)
mozgásszabadságot korlátozó eszközök:
1.
műanyagbilincsek;
2.
patentbilincsek;
3.
szorítóbilincsek;
4.
testbilincsek;
5.
menekülő jármű elfogó készlet;
6.
személy ellen alkalmazható elfogó háló;
d)
tömegoszlatásra alkalmas egyéb hordozható eszközök:
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e)

2.

cselekvésképtelenséget előidéző, tömegoszlatásra alkalmas vegyi anyagok:
1.
dibenz-(b,f )-1,4-oxazepint(CR),
2.
klóracetofenont (CN),
3.
ortoklor-benzalmalon-nitrilt (CS) tartalmazó könnygázfajták;
f)
természetes és egyéb szintetikus, tömegoszlatásra alkalmas hatóanyagok.
Megjegyzés: A XXV. fejezet 1. pont f) alpontja szerinti termékkörbe tartozik a bors és paprika hatóanyagú spray.
Megjegyzés:
1.
Tömegoszlató anyagokkal kapcsolatban lásd még a VII. fejezet d) pontját.
2.
Nem tartoznak engedélyezés alá a XXV. fejezet 1. pont e) és f) alpontja szerinti 20 gramm vagy ennél
kisebb egyedi kiszerelésű könnygázkészítmények abban az esetben, ha azok hatóanyagtartalma
legfeljebb 1%.
Bűnfelderítő eszközök:
a)
lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés;
b)
számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés;
c)
hangelemző és -azonosító berendezések és alkatrészek;
d)
mobil bűnügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai;
e)
speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések; illetve ezek alkatrészei és
tartozékai:
1.
4 vagy több csatornaszámú poligráfok,
2.
automata ujj- és tenyérnyomat azonosító rendszer (AFIS),
3.
digitális ujjnyomat mintavételi eszközök
4.
pszichológiai stresszelemző berendezések,
5.
különleges rendeltetésű alkatrészek és tartozékok a 4. pontban szereplő
berendezésekhez és rendszerekhez.
Megjegyzés: Nem tartoznak a XXV. fejezet 2. pont e) alpontja alapján engedélyezés alá azon biomedikai
készülékek, amelyeket kórházakban biológiai és neurofizikai reakciók vizsgálatára alkalmaznak.

XXVI. FEJEZET
(HUML26)
Titkosszolgálati eszközök:
1.

Akusztikus lehallgató eszközök:
Akusztikus lehallgató eszköznek minősül minden olyan akusztikus információ megismerésére, rögzítésére,
továbbítására alkalmas elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, módszer, technológia, amely
a kommunikációban részt vevők bármelyikének tudta és beleegyezése nélkül, titkosan, illetve rejtetten
alkalmazható, így különösen:
a)
lehallgatási célra tervezett, előállított vagy forgalmazott mikrofon, illesztő, rögzítő, illetve továbbító
eszköz;
b)
lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve mikrohullámú vagy ultrahangos működési elvet
alkalmazó technikai lehallgató rendszer;
c)
rejtett, álcázott, illetve megtévesztésre alkalmas hangrögzítő vagy továbbító eszköz, azok tartozékai.
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 1. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:
1.
polgári felhasználásra tervezett irodai vagy szórakoztató elektronikai eszközök és azok tartozékai;
2.
ipari vagy polgári felhasználásra tervezett jelzőrendszerek elemei;
3.
diszpécserközpontok információrögzítő eszközei;
4.
kulturális, sport- vagy egyéb tömegrendezvények hangosító eszközei;
5.
polgári vagy rádióamatőr felhasználásra tervezett rádiófrekvenciás adó-vevő készülékek;
6.
ipari, oktatási, tudományos, vagy hírközlés-technikai felhasználásra tervezett berendezések,
mérőműszerek, azok tartozékai.
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Titkos vizuális megfigyelő eszközök:
Titkos vizuális megfigyelő eszköznek minősül bármely olyan vizuális információ megismerésére, rögzítésére,
továbbítására alkalmas optikai, elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, módszer, technológia,
amellyel az érintett személy tudta és beleegyezése nélkül annak tevékenységének titkos megfigyelése,
rögzítése vagy az így nyert információ továbbítása, feldolgozása megvalósítható, így különösen:
a)
megtévesztésre alkalmas rejtő eszközbe szerelt videó kamera és fényképezőgép, valamint a rejtésre
szolgáló tartozékai;
b)
rejtésre szolgáló optika előtétekkel (például csavarfej, szegecsfej, gomb stb.) telepíthető kamera és
tartozékai;
c)
fedett videó jelátvitelt alkalmazó, azt lehetővé tevő eszközök;
d)
videoszkópok, fiberszkópok, illetve egyéb, üvegszál optikát felhasználó, rejtett megfigyelést
lehetővé tevő rendszerek és ezek fényképezőgéphez vagy videokamerához való csatlakozását
biztosító adapterek és tartozékok.
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 2. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:
1.
ipari vagy polgári felhasználásra tervezett fotós vagy videós szórakoztató, oktatási, tudományos,
hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai;
2.
ipari vagy polgári felhasználásra tervezett, rejtetten nem telepíthető vagyonvédelmi, betörésjelző vagy
egyéb riasztórendszerek elemei;
3.
ipari forgalom-megfigyelő, -számláló, sebességmérő, dokumentáló rendszerek elemei;
4.
orvosi vagy ipari felhasználásra tervezett és gyártott endoszkópok, videoszkópok, fiberszkópok,
boroszkópok, azok alkatrészei, tartozékai;
5.
tömegrendezvényeken használt videó-dokumentáló rendszerek és azok elemei;
6.
éjjellátó készülékek tekintetében lásd a XV. fejezetet.
3.
Számítástechnikai eszközök ellenőrzésének, illetve elektronikus hírközlő, és azt helyettesítő hálózaton
folytatott kommunikáció ellenőrzésének eszközei:
Jelen pont engedélyezés alá vonja azokat az eszközöket vagy szoftvereket, amelyek alkalmasak az adatokat
tároló és/vagy feldolgozó számítógépekből, számítástechnikai vagy egyéb eszközökből, a hozzájuk
használható adathordozókból a tárolt információ bármilyen módon történő titkos megszerzésére,
továbbítására, rögzítésére, valamint a számítástechnikai eszközökön folytatott tevékenység valós idejű
titkos megfigyelésére, rögzítésére, illetve az elektronikus hírközlő hálózaton folytatott kommunikáció
megszerzésére, így különösen:
a)
belépési és hozzáférési kódok megszerzését lehetővé tevő, támogató eszközök, szoftverek;
b)
hálózati védelmi rendszerek, illetve titkosításra épülő védelmek megkerülésére, feltörésére szolgáló
eszközök, szoftverek;
c)
a használt vizuális kijelző tartalmát rögzítő és/vagy továbbító eszközök, szoftverek;
d)
olyan eszközök, szoftverek, amelyeket az adattovábbításra alkalmas hálózaton folytatott
kommunikáció megszerzésére terveztek, állítottak elő, vagy erre lényeges átalakítás nélkül
felhasználható.
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 3. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:
1.
ipari vagy polgári felhasználásra tervezett – a hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben
használatos – mérőberendezések, hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai;
2.
ipari vagy polgári felhasználásra tervezett és a felhasználó tudta és beleegyezése nélkül nem
alkalmazható rendszerek és szoftverek eszközei, tartozékai.
4.
Zavaró eszközök:
Jelen pont engedélyezés alá vonja mindazokat a termékeket, eszközöket, technológiákat, szoftvereket, ezek
alkatrészeit, és tartozékait, amelyeket a XXVI. fejezet 1., 2. és 3. pontjában felsorolt eszközök zavarására,
működésük felfüggesztésére, illetve lehetetlenné tételére terveztek, állítottak elő, így különösen:
a)
rádiófrekvenciás zavaró adók;
b)
vezetékes zavaró adók;
c)
akusztikus zaj generátorok;
d)
lézer- vagy infravörös sugárzással működő zavaró adók;
e)
elektronikai eszközök tönkretételére tervezett, előállított berendezések;
f)
informatikai eszközök zavarására tervezett, előállított eszközök, szoftverek;
g)
biztonsági rendszerek zavarására tervezett, előállított eszközök.

3112

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 55. szám

5.

Felderítő eszközök:
Jelen pont engedélyezés alá vonja az alábbiakat:
a)
vezetéken megvalósított lehallgatást detektáló berendezések;
b)
optikakereső berendezések;
c)
rejtett rádiófrekvenciás adóberendezések felderítésére és helyének meghatározására szolgáló
detektorok;
d)
nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszközök passzív lehallgató és megfigyelő
berendezések felfedésére.
6.
Titkos behatolás eszközei:
Titkos behatoló eszköznek minősülnek azon mechanikai, elektronikai, optikai, vegyi vagy egyéb elven
működő eszközök vagy szoftverek, amelyek segítségével zárt objektumba (zárt földterület, épület,
gépkocsi stb.) hajtható végre behatolás vagy tárgyakon található mechanikai, elektronikus védelmi
rendszerek leküzdhetők oly módon, hogy a védelmi rendszerek a későbbiek folyamán is rendeltetésszerűen
használhatók maradnak, így különösen:
a)
mechanikus, elektromos, elektronikus vagy egyéb elven működő zárak, zárszerkezetek, lakatok,
reteszek stb. rendeltetésszerű nyitóeszközeit helyettesítő roncsolásos vagy roncsolásmentes
nyitására tervezett és előállított eszközök, technológiák és tartozékaik;
b)
elektronikus
biztonsági
rendszerek
rendeltetésszerű
működését
befolyásoló
vagy
működésképtelenségét kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és tartozékaik.
7.
Rejtjelező és titkosító berendezések:
a)
elektronikus hírközlő hálózaton, illetve informatikai rendszerekben használatos rejtjelező és
titkosító eszközök, gépek, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek, valamint azok
funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá kiegészítő egységei és tartozékai;
b)
speciális rejtjelkulcsok előállítására, elosztására, szállítására tervezett vagy használt eszközök,
berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek;
c)
rejtjelkulcsok.
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 7. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:
1.
szerzői jogvédelem biztosítását célzó kódoló-dekódoló eszközök;
2.
ipari vagy polgári felhasználásra tervezett biztonsági (vagy védelmi, személyazonosító, jogosultságellenőrzési célú) rendszerek kódoló-dekódoló eszközei.
8.
Követő eszközök:
Követő eszköznek minősül bármely olyan eszköz vagy szoftver, illetve tartozékai, amelyet személy vagy
tárgy – az adott személy, illetve a tárgy tulajdonosának tudta nélkül történő – irány- és helymeghatározására
terveztek, állítottak elő.
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 8. pontja nem vonja engedélyezés alá a nagyközönség számára árusított irány- és
helymeghatározásra alkalmas vevőberendezéseket.”

A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
Az alábbiakban találhatóak – betűrendi sorrendben – az e listában használt kifejezések fogalmának meghatározása.
1. megjegyzés: A fogalommeghatározások a lista egészére vonatkoznak. A hivatkozások kizárólag tájékoztató jellegűek,
és nem érintik a definícióknak a lista egészében való általános alkalmazását.
2. megjegyzés: Az ebben „A listában használt kifejezések fogalommeghatározásai” című részben szereplő szavak és
kifejezések kizárólag akkor értelmezendők a definíciónak megfelelően, ha idézőjelben („”) állnak. A félidézőjellel jelölt
(„ „) fogalmak definícióját a megfelelő részhez fűzött műszaki megjegyzés tartalmazza. Egyéb esetekben a szavak és
kifejezések általánosan elfogadott (szótári) jelentésükben értelmezendők.
ML8 „Adalékanyagok”:
robbanóanyagokban, azok tulajdonságainak javítása céljából használt anyagok.
ML8, 10, 14 „Légi jármű”:
merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas (helikopter), döntött rotoros vagy döntött szárnyas légi jármű.
ML 10 „Léghajó”:
olyan, motorral hajtott légi jármű, amelyet a levegőnél könnyebb gáztest (általában hélium, korábban hidrogén) tart
fenn.
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ML11 „Automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek”:
Olyan elektronikus rendszerek, amelyeken keresztül a vezetés alatt álló hadműveleti, harcászati kötelék, egység,
hajó, alegység vagy fegyverek hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információt betáplálják, feldolgozzák és
továbbítják. Ezt a katonai vezető szerv feladatainak támogatására tervezett számítógépes és egyéb speciális hardver
felhasználásával végzik. Az automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek fő funkciói a következők: az információk
hatékony automatikus gyűjtése, tárolása és feldolgozása; mindazon körülmények és helyzet bemutatása, amelyek
hatással lehetnek a harc előkészítésére és megvívására; a művelet céljának és pillanatnyi állásának megfelelően
a harcászati és hadműveleti számvetések elvégzése az erőforrásoknak a harccsoportok vagy hadrendi elemek
vagy a harctéren telepített erők közötti megosztása céljából; a művelet vagy harc időtartama alatt bármikor
helyzetértékeléshez és döntéshozatalhoz szükséges adatok előkészítése; a műveletek számítógépes szimulációja.
ML22 „Tudományos alapkutatás”:
kísérleti vagy elméleti munka, melynek alapvető célja új ismeretek megszerzése jelenségek vagy megfigyelhető
tények alapelveiről, és elsődlegesen nem meghatározott gyakorlati cél vagy szándék elérésére irányul.
ML7, 22 „Biokatalizátorok”:
egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz, vagy egyéb biológiai vegyületekben használt „enzimek”, amelyek a vegyi
harcanyagokhoz (CW) kötődnek és lebontásukat gyorsítják.
Műszaki megjegyzés:
„Enzim”: egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt „biokatalizátor”.
ML7 „Biológiai anyagok”:
olyan patogének vagy toxinok, amelyeket úgy szelektáltak vagy úgy módosítottak (például a tisztaság,
az eltarthatósági idő, a fertőzőképesség, a terjedési jellemzők vagy az UV-sugárzással szembeni ellenálló képesség
megváltoztatásával), hogy azok ember- vagy állatveszteséget okozzanak vagy kárt tegyenek a berendezésekben,
a termésben vagy a környezetben.
ML7 „Biopolimerek”:
az alábbiak szerinti biológiai makromolekulák:
a)
egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt enzimek;
b)
„nem idiotipikus”, „monoklonális” vagy „poliklonális ellenanyagok”;
c)
különleges módon tervezett vagy feldolgozott receptorok;
Műszaki megjegyzések:
1.
„Nem idiotipikus ellenanyagok”: olyan ellenanyagok, amelyek más ellenanyagok konkrét ellenanyagmegkötő helyeihez kötődnek;
2.
„Monoklonális ellenanyagok”: olyan proteinek, amelyek egy ellenanyag-megkötő helyhez kötődnek, és
amelyeket egy sejtklón állít elő;
3.
„Poliklonális ellenanyagok”: olyan proteinek keveréke, amelyek egy ellenanyag megkötő helyhez
kötődnek, és amelyeket egynél több sejtklón állít elő;
4.
„Receptorok”: olyan biológiai makromolekuláris szerkezetek, amelyek képesek ligandok megkötésére,
amelyek megkötése hatással van fiziológiai funkcióikra.
ML4, 10 „Polgári légi jármű”:
egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári repülésügyi hatóságai
által közzétett, a repülésre való alkalmasságot minősítő listákban felsorolt „légi járművek”, amelyek kereskedelmi,
polgári, belső és külső útvonalakon repülhetnek, vagy polgári, magán- vagy üzleti célokra használhatók.
ML 1 „Hatástalanított tűzfegyver”:
olyan tűzfegyver, amelyet valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam nemzeti
hatósága által meghatározott eljárással lövedék kilövésére alkalmatlanná tettek. Az említett eljárások véglegesen
megváltoztatják a tűzfegyver alapvető elemeit. A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseivel
összhangban a tűzfegyver hatástalanítása az illetékes hatóság által kibocsátott tanúsítvánnyal igazolható és
a tűzfegyver valamely lényeges elemén beütött próbajellel jelölhető.
ML17, 21, 22 „Fejlesztés”:
kapcsolódik a sorozatgyártást megelőző valamennyi szakaszhoz, mint például: tervezés, tervezéskutatás,
tervezéselemzések, tervezési koncepciók, a prototípusok összeszerelése és vizsgálata, kísérleti gyártási tervek,
tervezési adatok, a tervezési adatok termékké történő átalakításának folyamata, konfigurációs tervezés,
integrációtervezés, tervrajzok.

3114

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 55. szám

ML 17 „Végeffektorok”:
fogószerszámok, aktív szerszámegységek és minden egyéb olyan szerszám, amelyet a „robot” manipulátorkar végén
lévő alaplapra erősítenek.
Műszaki megjegyzés:
„aktív szerszámegységek”: valamely munkadarab hajtóerejét vagy munkaenergiáját biztosító vagy azt érzékelő eszközök.
ML 8 „Energiahordozó anyagok”:
olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a tervezett felhasználásukhoz szükséges energia kibocsátása céljából
kémiai reakcióba lépnek. A „robbanóanyagok”, „pirotechnikai eszközök” és „hajtóanyagok” az energiahordozó
anyagok alosztályait képezik.
ML 8, 18 „Robbanóanyagok”:
olyan szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok vagy anyagok keverékei, amelyek robbanófejekben
elsődleges, indító- vagy főtöltetként, valamint rombolások és egyéb alkalmazások során történő felhasználásukkor
robbanást okoznak.
ML 7 „Expressziós vektorok”:
genetikai anyagnak a fogadósejtbe történő bejuttatására használt hordozók (például plazmid vagy vírus).
ML13 „Szálas vagy rostos anyagok”:
Többek között:
a)
folytonos monofil szálak;
b)
folytonos cérnák és előfonatok;
c)
szalagok, szövetek, kusza fonatok és paszományok;
d)
vágott szálak, szálkötegek és koherens szálú végek;
e)
bármilyen hosszú, egykristályos vagy polikristályos tűkristályok;
f)
aromás poliamid pép.
ML15 „Első generációs képerősítő csövek”:
elektrosztatikus fókuszú csövek, amelyekben a ki- és bemenetnél multialkáli fotókatódból (S-20 vagy S-25) készült
optikai vagy üveglemez került felhasználásra, azonban mikrocsatornás lemezeket nem tartalmaznak.
ML 17 „Üzemanyagcellák”:
olyan elektrokémiai eszköz, amely képes egy külső forrásból kapott üzemanyag kémiai energiáját közvetlenül
egyenárammá átalakítani.
ML22 „Közhasznú”:
olyan „technológia” vagy „szoftver”, amelyet a továbbterjesztésére vonatkozó korlátozás nélkül tettek közzé.
Megjegyzés: szerzői jogi korlátozások nem gátolják, hogy a „technológia” vagy „szoftver” a „közhasznú” tárgykörébe
tartozzon.
ML9, 19 „Lézer”:
fényforrás, amely sugárzás stimulált emissziója általi fényerősítés révén térben és időben koherens fényt hoz létre.
ML 17 „Könyvtár” (parametrikus műszaki adatbázis):
olyan műszaki információk gyűjteménye, amelyeknek a felhasználása növelheti a releváns rendszerek, berendezések
vagy részegységek teljesítményét.
ML10 „A levegőnél könnyebb légi járművek”:
hőlégballonok és „léghajók”, amelyek emelkedésükhöz forró levegőt vagy a levegőnél könnyebb gázokat – például
héliumot vagy hidrogént – használnak.
ML 21 „Mikroprogram”
különleges tárolóban tárolt elemi utasítások sorozata, amelyek végrehajtását a referencia utasításainak
utasításregiszterbe történő töltése indítja el.
ML17 „Atomreaktor”:
a reaktortartályon belül lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó egységek, az a berendezés, amely a magban
a teljesítményszintet szabályozza és azok a részegységek, amelyek általában a reaktormag primer hűtőközegét
foglalják magukban, azzal közvetlenül érintkeznek vagy azt szabályozzák.
ML8 „Prekurzorok”:
robbanóanyagok gyártásához használt különleges vegyi anyagok.
ML18, 21, 22 „Gyártás”:
valamennyi gyártási fázis, vagyis: tervezés, gyártás, integrálás, összeszerelés, ellenőrzés, tesztelés, minőségbiztosítás.
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ML 21 „Program”:
egy folyamat végrehajtására adott utasítások sorozata az elektronikus számítógép által végrehajtható vagy arra
átalakítható formában.
ML8 „Hajtóanyag”:
olyan anyagok vagy keverékek, amelyek kémiai reakcióba lépve – ellenőrzött ütemben – nagy mennyiségű forró
gázt állítanak elő mechanikai munka végzése céljából.
ML4, 8 „Pirotechnikai eszközök”:
szilárd vagy folyékony üzemanyagok és oxidáló szerek keveréke, amely begyújtáskor egy energiát termelő kémiai
folyamaton megy keresztül szabályozott arányok mellett azért, hogy megfelelő időkésedelmet hozzon létre,
vagy hőmennyiséget, zajt, füstöt, látható fényt vagy infravörös kisugárzást gerjesszen. A piroforok a pirotechnikai
eszközök egyik olyan alosztályát képezik, amelyek nem tartalmaznak oxidáló-szert, levegővel érintkezve azonban
spontán gyulladnak.
ML22 „Szükséges”:
a „technológia” tekintetében a „technológiának” az ellenőrzés alá eső működési szint, jellemzők vagy funkciók
eléréséért vagy meghaladásáért felelős része. Az ilyen „szükséges technológia” több termék részét is képezheti.
ML7 „Tömegoszlató harcanyagok”:
olyan anyagok, amelyek – a tömegoszlatási célra történő tervezett felhasználásuk során – rövid idő alatt az emberi
érzékszervek irritációját vagy a fizikai funkciók zavarát okozzák, amely hatások az anyagoknak való expozíció
befejeződését követően rövid időn belül megszűnnek. (A könnygáz a „tömegoszlató harcanyagok” egyik fajtája.)
ML17 „Robot”:
esetleg folyamatos működésű vagy pontról pontra mozgatható manipulációs mechanizmus, amely szenzorokat is
alkalmazhat, és rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével:
a)
többfunkciós;
b)
képes anyagok, részegységek, szerszámok vagy különleges eszközök beállítására vagy orientálására,
háromdimenziós térben történő változtatható mozgások révén;
c)
három vagy több zárt vagy nyitott hurkos szervoeszközt foglal magában, amelyek léptető motorokat is
tartalmazhatnak; és
d)
rendelkezik a „felhasználó által programozható” tanít/visszajátszik módszerrel vagy elektronikus
számítógéppel, amely lehet programozható logikai kontroller, azaz mechanikai beavatkozás nélküli.
„Felhasználó általi programozhatóság”: olyan lehetőség, amely a felhasználó számára biztosítja a „programok”
bevitelét, módosítását vagy cseréjét, az alábbi módszerek kivételével:
a)
a kábelezés vagy összekötés fizikai megváltoztatása; vagy
b)
a funkcióvezérlés átállítása, a paraméterek betáplálását is beleértve.
Megjegyzés: A fenti meghatározás nem foglalja magában az alábbi eszközöket:
1.
Olyan manipulációs mechanizmusok, amelyeket csak kézzel vagy távoperátorral lehet irányítani.
2.
Állandó sorozatú manipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített programozott
mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák
a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy
szögek megválasztása mechanikai, elektronikus vagy elektromos úton nem változtatható, illetve nem is
cserélhető.
3.
Mechanikai vezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a mechanikusan
rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó eszközök. A programot
mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások
sorozata és a pályák vagy szögek megválasztása a rögzített programsémán belül változtatható.
A programséma változtatása vagy módosítása (pl. a csapok átállítása vagy a bütykök cseréje) egy vagy
több mozgási tengelyen csak mechanikai műveletek révén történik.
4.
Nem szervóvezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a mechanikusan
rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó eszközök. A program
változtatható, de a folyamat csak a mechanikusan rögzített elektromos bináris eszközről vagy állítható
ütközőkről kapott bináris jel hatására halad tovább.
5.
Descartes-féle koordináta-manipulátor rendszerként definiált rakodódaruk, amelyeket függőleges
elhelyezett tárolórekeszek integrált részeként alakítottak ki, és e rekeszek tartalmának tárolás és
kirakodás céljából történő elérésére szolgálnak.
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ML21 „Szoftver”:
bármilyen tényleges hordozóra rögzített, egy vagy több „program” vagy „mikroprogram” gyűjteménye.
ML 11 „Űrhajó”:
aktív és passzív műholdak és űrszondák.
ML19 „Űrminősítésű”:
olyan termék, amelyet úgy terveztek és gyártottak, hogy alkalmas legyen – illetve amelyet sikeres tesztelést
követően olyannak minősítettek, mint amely alkalmas – a Föld felszíne felett 100 kilométernél nagyobb
magasságon való működésre.
Megjegyzés: Az, hogy egy konkrét eszköz tesztelés révén űrminősítést kap, még nem jelenti azt, hogy az ugyanazon gyártási
sorozatból vagy modellszériából származó más eszközök is „űrminősítésűek”, hacsak nem tesztelték külön azokat is.
ML20 „Szupravezető”:
olyan anyagok (fémek, ötvözetek vagy vegyületek), amelyek elveszíthetik minden elektromos ellenállásukat, azaz
végtelen elektromos vezetőképességgel rendelkezhetnek, és igen nagy elektromos áram átvitelére alkalmasak
Joule-hő keletkezése nélkül.
Egy „szupravezető” anyag „kritikus hőmérséklete” (más kifejezéssel: átmeneti hőmérséklete) az a hőmérséklet,
amelyen az anyag az elektromos egyenárammal szemben minden ellenállását elveszíti.
Műszaki megjegyzés:
Az anyag kritikus „szupravezető” állapotát a „kritikus hőmérséklet”, a kritikus mágneses mező – amely a hőmérséklet
függvénye – és a kritikus áramsűrűség jellemzi, amely azonban a mágneses mezőtől és a hőmérséklettől egyaránt függ.
ML22 „Technológia”:
A termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy üzemeltetéséhez, üzembe helyezéséhez, folyamatos üzemben
tartásához (ellenőrzéséhez), javításához, nagyjavításához vagy felújításához szükséges egyedi információ.
Ez az információ lehet „műszaki adat” vagy „műszaki támogatás”. Az EU közös katonai listája szerinti meghatározott
„technológia” fogalommeghatározását az ML22. fejezet tartalmazza.
Műszaki megjegyzés:
1.
A „műszaki adat” lehet tervrajz, terv, ábra, modell, formula, táblázat, gépészeti terv és specifikáció,
kézikönyv és útmutatás, akár írásban, akár más adathordozón, például mágneslemezen,
mágnesszalagon vagy csak olvasható tárban rögzítve.
2.
A „műszaki támogatás” lehet útmutatások, készségek, képzés, a munkával kapcsolatos ismeretek
átadása vagy konzultációs szolgáltatás. A „műszaki támogatás” magában foglalhatja a „műszaki
adatok” átadását is.
ML10 „Személyzet nélküli légi jármű” („UAV”):
minden olyan „légi jármű”, amely a fedélzeten mindennemű emberi jelenlét nélkül képes a repülés megkezdésére,
valamint az irányított repülés és navigálás fenntartására.”

A Kormány 79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés b) és c) pontokban meghatározott tevékenységekkel egyaránt
foglalkozik, a vagyoni biztosíték összegénél a magasabb vagyoni biztosíték mértéket kell alapul venni. Ha az utazási
vállalkozó a (3) bekezdés a) pontban meghatározott tevékenységet a b), illetve c) pontban meghatározott
tevékenységekkel együtt végzi, a vagyoni biztosíték összegét külön-külön kell számításba venni.”
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2. §		
Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Ha az utazási csomagnak, illetve az utazási szolgáltatásegyüttesnek az utazók szállítása is részét
képezi, akkor az utazásszervező, illetve az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő
köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés
megkötésekor a Kertv. 6/F. § (4) bekezdésében foglalt, az utazóra mint kedvezményezett részére megkötött kötelező
biztosítással rendelkezni.
(2) A kedvezményezett részére kötött biztosításnak fedezetet kell nyújtania az utazáskor, az utazási vállalkozó
fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, így a hazaszállítás és
a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott biztosítási szerződés tartalmazza azt a kikötést, hogy a biztosítás fedezetének
a kárenyhítést végző biztosító általi igénybevételéről a biztosító a Kormányhivatalt két munkanapon belül írásban
tájékoztatni köteles.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott biztosításra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet
rendelkezéseinek, ha rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik
a kedvezményezett hazautaztatásáról, illetve a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezéséről, az ezekre
vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító megteszi. Ezen intézkedések megtétele
érdekében az utazási vállalkozó köteles írásban vagy elektronikus úton a biztosító rendelkezésére bocsátani
az intézkedéshez szükséges valamennyi adatot, különösen az érintett utazók azonosító adatait, az utazásukra,
szálláshelyükre, elérhetőségükre vonatkozó adatokat. A kárenyhítés módjáról a biztosító dönt.
(5) A biztosító az e §-ban foglalt szerződések esetében a (2) bekezdés szerint köteles fedezetet nyújtani azzal, hogy
évente helytáll a 8. § (3) bekezdésében foglalt vagyoni biztosíték legalább 10%-ának, a nem menetrendszerinti
repülőjárattal (charterjárattal) történő személyszállítás esetén, legalább 20%-ának megfelelő összegben.
(6) Amennyiben az utazási vállalkozó a 10. § (3) bekezdés c) pontja szerint neki felróható okból nem bocsátja
a biztosító rendelkezésére a kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, a Kormányhivatal – a bírság
alkalmazásának lehetőségére való figyelmeztetés mellett – 5 napos határidő megállapításával végzésben kötelezi
az utazási vállalkozót a jogszabályban előírt adatszolgáltatás maradéktalan teljesítésére. A Kormányhivatal
az érintett biztosítót valamennyi ilyen intézkedéséről, a külpolitikáért felelős minisztert pedig az utazók
hazautaztatásával, kényszerű kint tartózkodásával kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatja.
(7) Az utazó az utazási vállalkozó kötelezettségeinek elmulasztásából eredő igényeit közvetlenül a biztosítóval
szemben érvényesítheti. A biztosítási szerződésből eredő kifogásokat a biztosító az utazóval szemben nem
érvényesítheti. Ha a biztosító az utazó számára teljesített, az utazónak az utazási vállalkozóval szemben fennálló
jogai a teljesítés erejéig átszállnak a biztosítóra.”
3. §		
Az R. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) E rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 9/A. § (1) bekezdése szerinti, az utazóra
mint kedvezményezettre kötött biztosításra vonatkozó rendelkezéseket a 2018. július 1. napján folyamatban lévő, és
– ha a szerződés megkötésére 2018. július 1-je előtt került sor – 2018. július 1-jén, illetve 2018. július 1-jét követően
megkezdett utazásokra is alkalmazni kell.
(2) Az utazási vállalkozó – szükség esetén – az e rendeletnek az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával módosított
8. § (3) bekezdése szerinti vagyoni biztosítékot 2018. július 1-jéig köteles megemelni a hitelintézettel kötött
garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében
a számvitelről szóló törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értéknek megfelelően
azzal, hogy a megemelt vagyoni biztosíték kiterjed azokra az utazásokra, amelyeket 2018. július 1-jén megkezdtek,
vagy amelyek 2018. július 1-jén folyamatban vannak. A vagyoni biztosíték megemelésének megtörténtét az utazási
vállalkozó köteles a Kormányhivatalnak 2018. augusztus 31-ig megfelelően igazolni.
(3) A 8. § (10) bekezdésében megjelölt, e rendeletnek az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított
rendelkezéseivel összhangban álló biztosítéki szerződést a 2018. évben legfeljebb fél éves időtartamra kell
megkötni.”
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4. §		
Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § A 9/A. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2018. június 30-án lép hatályba.
(2) Az 1–4. § és a 7. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

6. §		
Nem lép hatályba az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a, 17. §-a és 22. §-a.
7. §

(1) E rendelet az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és
a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) A 2. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról
A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) és f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. §
(1) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés
f ) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és
(3) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § l) pontjában,
a 7. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 8. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. §
(1) bekezdés d) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 127/1991. (X. 9.)
Korm. rendelet] 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Hatályát veszti a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

2. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról,
valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek
végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint
megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés
rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
a) 1. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 1. listáján meghatározott mérgező vegyület, prekurzor,
b) 2. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. listáján meghatározott mérgező vegyület, prekurzor,
c) 3. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 3. listáján meghatározott mérgező vegyület, prekurzor,
d) egyedi szerves vegyület: szerkezeti képlettel, kémiai névvel és a vegyületet egyedileg meghatározó regisztrációs
számmal azonosítható, kémiai szintézissel előállított szénvegyület a szén-oxidok, szénszulfidok, fémkarbonátok,
a polimerek és az oligomerek kivételével,
e) ellenőrzött tevékenység: az 1. § a)–d) pontjában meghatározott tevékenységek,
f ) gyár: egy vagy több üzem helyi együttese, amelynek közbeeső igazgatási szintjei vannak, továbbá egyetlen
irányítás alatt áll működési szempontból, és közös infrastruktúrával rendelkezik,
g) üzem: a listás vagy egyedi szerves vegyületet gyártó, előállító, feldolgozó, felhasználó, a gyáron belül önálló
irányítás alatt álló termelő létesítmény.”
(2) A 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szervezet köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha 1. listás vegyületet kíván az Európai Unión belül átadni vagy
átvenni. A bejelentést a Hivatalnak az átadás vagy átvétel időpontja előtt legalább 40 nappal kell megtenni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) az átadni vagy átvenni kívánt vegyület IUPAC elnevezését és egyedileg meghatározó regisztrációs számát,
b) a vegyület mennyiségét,
c) az átadás célját és idejét,
d) a fogadó, valamint az átadó fél nevét és címét.
(6) Az 5 mg-ot nem meghaladó, az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 1. lista 7. pontjában meghatározott szaxitoxin
orvosi vagy diagnosztikai célú átadása vagy átvétele esetén a Hivatal felé történő bejelentést az átadás vagy átvétel
időpontjában elégséges megtenni.”
(3) A 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A szervezet az Egyezmény 2. Melléklet VI–IX. Részében foglaltak szerint, a Hivatal honlapján közzétett
formanyomtatványokon és kitöltési útmutatónak megfelelően köteles éves utólagos nyilatkozatot tenni az előző
évben folytatott ellenőrzött tevékenységről, valamint a 7. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével előzetes
nyilatkozatot tenni a tárgyévet követő évben folytatni kívánt ellenőrzött tevékenységről az alábbiak szerint:
a) az 1. § a) pontjában meghatározott tevékenység esetén utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig, előzetes
nyilatkozatot tárgyév augusztus 15-ig köteles tenni,
b) az 1. § b) pontjában meghatározott tevékenység esetén utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig, előzetes
nyilatkozatot tárgyév október 15-ig köteles tenni, ha
ba) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista A) pont (3) bekezdésében meghatározott mérgező vegyület
mennyisége az 1 kilogrammot meghaladja,
bb) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista A) pontjában meghatározott további mérgező vegyület mennyisége
a 100 kilogrammot meghaladja,
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bc) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista B) pontjában meghatározott prekurzor mennyisége a 200 kilogrammot
meghaladja,
c) az 1. § c) pontjában meghatározott tevékenység esetén, ha a listás vegyület mennyisége az 5 tonnát meghaladja,
utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig, előzetes nyilatkozatot tárgyév október 15-ig köteles tenni,
d) az 1. § d) pontjában meghatározott tevékenység esetén, ha gyáranként, telephelyenként egyedi szerves
vegyületekből évente 100 tonna feletti mennyiséget gyárt, vagy üzemenként listán nem szereplő legalább egy
– kén, foszfor vagy fluor elemet tartalmazó – egyedi szerves vegyületből évi 10 tonna feletti mennyiséget gyárt,
utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig köteles tenni.”
4. §		
A 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet
a)
4. § (2) bekezdés b) pontjában a „létesítmények” szövegrész helyébe a „gyárak” szöveg,
b)
4. § (4) bekezdésében a „létesítményeket” szövegrész helyébe a „gyárakat” szöveg,
c)
5. § (2) bekezdésében a „létesítményt” szövegrész helyébe a „gyárat, üzemet” szöveg,
d)
7. § (1) bekezdés c) pontjában a „létesítmény” szövegrész helyébe a „gyár” szöveg
lép.

3. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás – a 31. §-ban és a 34. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel –
kérelemre induló eljárás. A kérelem részeként a 3. számú mellékletben meghatározott tartalommal műszaki
dokumentációt kell készíteni az egyes eljárásfajtáknál meghatározottak szerint.”
(2) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az engedélyes az üzemeltetést a kisfeszültségű hálózati elemek esetén az üzembe helyezési eljárás lefolytatását
követő 8 napon belül, az (1) bekezdésben felsorolt egyéb építmények esetében az építtető az üzembe helyezési
eljárás lefolytatását követő 90 napon belül a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal bejelenti a Hatóságnak.
A bejelentéshez csatolandó műszaki dokumentációt a 3. számú melléklet 9. pontja szerinti tartalommal,
méretekben és az ott meghatározott számú példányban kell benyújtani a Hatósághoz.”
(3) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 26/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentésben foglaltakat a Hatóság tizenöt nap elteltével
hallgatással tudomásul veszi, a tudomásulvételt a hiányzó feltételek teljesítéséhez kötheti, vagy a tudomásulvétellel
egyidejűleg határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi a bejelentőt.”

6. §		
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34/B. § (2) bekezdésében az „a bontás tudomásul vételéről szóló döntésétől”
szövegrész helyébe az „a bontás tudomásulvétele esetén a bontás tudomásvétele iránti kérelem benyújtásától”
szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
25. § (2) bekezdése,
b)
26. §-a és
c)
40. §-a.

4. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének
részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Hatályát veszti a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének
részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése.
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5. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet] 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vállalkozás a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó terméknek az Európai Unión belüli
átadása esetén köteles feltüntetni az áruhoz kapcsolódó szerződésen, számlákon és fuvarokmányokon
a kettős felhasználású termék exportellenőrzési jegyzékszámát, valamint azt a tényt, hogy a termék kivitele
exportengedély-köteles.”
(2) A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Globális Exportengedély Belső Ellenőrzési Programmal rendelkező kérelmező részére adható, a Belső Ellenőrzési
Programot legkésőbb a Globális Exportengedély kérelmezésekor be kell nyújtani a Kormányhivatalnak.”
(3) A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (4) bekezdés c) pontja szerinti Belső Ellenőrzési Program a 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk (1) és
(2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:
a) szabályozza az e rendelet hatálya alá eső tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét,
b) szabályozza a 428/2009/EK tanácsi rendelet és az e rendelet előírásainak vállalkozáson belüli betartatásának
szabályait, valamint tartalmazza az exportügyletekre alkalmazott kockázatkezelés módját,
c) intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsértés következményeinek felszámolásáról.”
(4) A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az engedélykérelmeket a Kormányhivatal elutasítja, a hatályos engedélyeket visszavonja a 428/2009/EK tanácsi rendelet
12. cikk (1) bekezdése és 12. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülésén kívül abban az esetben, ha:]
„d) „Globális Exportengedéllyel rendelkezik, és exportellenőrzési rendszerét a Kormányhivatalhoz benyújtott Belső
Ellenőrzési Programban meghatározott feltételektől eltérően működteti.”
(5) A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek behozatalának, kivitelének és tranzitjának vámjogszabályokban
meghatározottak szerinti ellenőrzésére, továbbá a kapcsolódó engedélyek, Nemzetközi Importigazolások kezelésére
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult.
(4) A vállalkozás köteles az ellenőrzést végzők számára a telephelyére történő bejutást biztosítani és a vizsgált
tevékenységhez tartozó dokumentumokat átadni.”
(6) A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormányhivatal százezer forinttól ötmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki)
„d) „Globális Exportengedéllyel rendelkezik, és exportellenőrzési rendszerét a Kormányhivatalhoz benyújtott Belső
Ellenőrzési Programban meghatározott feltételektől eltérően működteti;”

10. §		
A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
a)
14. § (4) bekezdésében és 15. § (6) bekezdésében az „Egyedi Exportengedélyben” szövegrész helyébe
az „Egyedi Exportengedélyben és a Globális Exportengedélyben” szöveg,
b)
27. § (2) bekezdésében az „a közösségi vámjogszabályokban” szövegrész helyébe az „az uniós
vámszabályokban” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
a)
3. § (3) bekezdés b) pontja,
b)
3. § (4) bekezdése,
c)
10. § (4) bekezdés c) pontja és
d)
21. § (1) bekezdés b) pontja.
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6. A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról
szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011.
(VII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nukleáris transzfer engedély iránti kérelem esetében az OAH a szakhatósági állásfoglalás kialakítása során
a 2–3. § és a 6. §, valamint a 9. § rendelkezései alkalmazásával jár el.”

7. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra – ide nem
értve a villamosenergia-ipari építményeket – vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokra és az azok
lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció tartalmi követelményeire terjed ki.”
14. §		
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
15. §		
Hatályát veszti a 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése.

8. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása
16. §

(1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/2014.
(V. 5.) Korm. rendelet] 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„3. bejelentett tanúsító szervezet: a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet (a továbbiakban: felvonó rendelet) hatálya
alá tartozó felvonók esetében a felvonó rendeletben meghatározott, a gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: gépek rendelet) hatálya alá tartozó
berendezések esetében a gépek rendeletben meghatározott – Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban:
Kormányhivatal) által kijelölt – tanúsító szervezet;”
(2) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„6. felújított berendezés: az a berendezés – a fabetétes vezetősínű felvonók, valamint a tömegközlekedési
mozgólépcsők kivételével –, amelynek legalább a meghajtógépét, vezérlését, biztonsági berendezéseit, továbbá
– felvonók esetében – fülke- és aknaajtóit 20 évnél nem régebben új egységekre cserélték;”
(3) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § 10. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából
10. használatbavételi alkalmassági nyilatkozat:)
„a) új, személyszállításra is alkalmas felvonó esetében a felvonó rendelet által meghatározott, bejelentett szervezet
által kiadott tanúsítvány vagy a tevékenységét a felvonó rendelet 10. számú vagy 11. számú melléklete szerint
tanúsított felvonószerelő vállalkozás által készített végellenőrzési jegyzőkönyv alapján kiállított megfelelőségi
nyilatkozat,”
(4) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § (1) Engedély nélkül létesített berendezés fennmaradását és használatbavételét a Hatóság a 23. §-ban
meghatározott mértékű közigazgatási bírság kiszabása mellett engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti berendezés fennmaradása és használatbavétele iránti kérelemhez csatolandó műszaki
dokumentáció összeállítása során az e rendeletben a létesítési dokumentáció tartalmára és a használatbavételi
dokumentáció tartalmára vonatkozó követelményeket kell együttesen alkalmazni.
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(3) A gyártó vagy a felelős forgalmazó az általa szállított és felszerelt (felszereltetett) berendezés tekintetében
írásban nyilatkozik a tervezési követelményeknek való megfelelőségről.
(4) A kérelemhez csatolni kell a nyilvántartott szervezet írásbeli hozzájárulását a leállított berendezés
újraindításához.”
(5) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya alá tartozó felvonót, mozgólépcsőt, mozgójárdát úgy kell megtervezni, létesíteni,
telepíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni és rendszeresen karbantartani, valamint megszüntetni (elbontani), hogy
az megfeleljen az e rendeletben – és a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével – a vonatkozó szabványokban
meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek.”
(6) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 24. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A tervezői tevékenység folytatására és a tervezők továbbképzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásait az e rendeletben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.”
17. §

(1) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

18. §		
Hatályát veszti a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 6. melléklete.

9. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A miniszter jogköre mérésügyi területen kiterjed:
a) a kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozó előírások és bizonyítványok mintáinak kiadására,
b) mértékhitelesítő vizsgabizottság működtetésére, szakmai továbbképzések szervezésére,
c) a mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának,
valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának törvényes tanúsítójellel való ellátására,
d) az etalonok országos etalonra való visszavezetettségének biztosítására,
e) a hitelesítésben való közreműködő koordinálására,
f ) a hitelesítési tevékenység szakmai felügyeletére, módszertani útmutató kiadására.”
(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter jogköre a műszaki biztonsági, valamint a sajátos építmények tekintetében az építésügyi területen magában
foglalja:)
„e) az eljárásrendek, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók kiadását,”
(3) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés
a következő h) ponttal egészül ki:
(A miniszter jogköre a műszaki biztonsági, valamint a sajátos építmények tekintetében az építésügyi területen magában
foglalja:)
„g) a műszaki biztonsági felügyeleti tevékenységekhez tartozó munkakörök szakterületére vonatkozó jogszabályok,
szabályzatok, szabványok ismeretét és a szakmai gyakorlati ismeretek meglétét igazoló szakvizsgához
vizsgabizottság működtetését, valamint szakmai továbbképzések szervezését,
h) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának
műszaki biztonsági tanúsítójellel és jogszabályban meghatározott hatósági igazolvány kiállításához rendszeresített
okmánypapírral való ellátását.”
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(4) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények
tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala biztosítja
az általa üzemeltetett engedélyezési és nyilvántartási szakrendszerekhez, továbbá a szakmai irányításban való
közreműködése során kiadott iránymutatásokhoz való hozzáférést a szakmai irányító miniszter és a fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala részére.”
(5) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter ellátja)
„b) a megfelelőségértékelő szervezeteknek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri
rendelet, valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatokat.”
(6) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A piacfelügyeleti eljárás a jogszabály szerinti egyes gazdasági célfelhasználásra szánt)
„k) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló kormányrendeletben foglaltaknak való megfelelőség”
(ellenőrzésére terjed ki.)
(7) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány mérésügyi hatóságként – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – első fokon az 1. melléklet szerinti,
mérésügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon
országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.”
(8) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel ellátja:
a) a pénztárgépek forgalmazásának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat és
b) az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések felügyeleti szolgáltatóinak
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.”
(9) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány – a (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – műszaki biztonsági hatóságként az 1. melléklet szerinti,
műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát,
másodfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.”
(10) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti hatóság:]
„c) műszaki biztonsági hatóságként jár el a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet
szerinti műszaki biztonsági hatósági eljárásokban a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásainak részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott felvonókkal, mozgólépcsőkkel és
mozgójárdákkal kapcsolatos hatósági eljárások kivételével,”
(11) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki)
„a) a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést
végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével, a nyilvántartás vezetésével, valamint az e tevékenységekre
jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó
jogkövetkezmények alkalmazásával,”
(kapcsolatos eljárásokban.)
(12) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki)
„e) a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést
végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésével és felügyeletével,”
(kapcsolatos eljárásokban.)
(13) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a műszaki biztonsági hatóság jár el a következő
berendezések, létesítmények tekintetében:)
„b) a nyomástartó berendezések és létesítmények, beleértve az autógáztöltő állomások berendezéseit is,”
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(14) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést
végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott hegesztett
szerkezetek gyártására, szerelésére, átalakítására vagy javítására való alkalmasság követelményeinek teljesítését
a műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják.”
(15) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § A hegesztett szerkezetek gyártása, helyszíni szerelése, átalakítása vagy javítása során ömlesztőhegesztési
tevékenység megkezdésének, folytatásának előzetes feltétele az, hogy az ilyen tevékenységet folytatni kívánó
gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdésével egyidejűleg bejelentést tesz a műszaki biztonsági
feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala részére.”
(16) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány – a (2) bekezdésben meghatározott körben – építésügyi hatóságként az 1. melléklet szerinti műszaki
biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon
országos illetékességgel a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.”
(17) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24. § d)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Budapest Főváros Kormányhivatala)
„d) a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet, valamint a nem automatikus
működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet
tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatok kivételével ellátja az iparügyekért felelős
miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében – országos illetékességgel –
a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat,
e) ellátja – országos illetékességgel – az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek
megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet
ea) 29. cikk (1) bekezdése szerint a műszaki értékelést végző szervezetek, valamint
eb) 39. cikke és V. melléklet 2. pontja, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti,
az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek
kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat,
f ) ellátja – országos illetékességgel – a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok
vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervek kijelölésével kapcsolatos feladatokat,”
(18) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy)
„k) a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést
végző gazdálkodó szervezet nyilvántartásba vételének feltételeire és a tevékenység folytatásának részletes
szabályaira, a nyilvántartásba vétel rendjére, a gazdálkodó szervezetekről vezetett nyilvántartás személyes adatot
nem tartalmazó adattartalmára és a nyilvántartás vezetésére, valamint az e tevékenységekre jogszabályban vagy
hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,”
(vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.)
20. §		
A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében az „e rendelet szerinti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben” szövegrész
helyébe az „e rendelet szerinti feladatköreinek – ide nem értve a 3. § (2) bekezdés a)–d) és f ) pontjaiban
meghatározott feladatköreit – gyakorlásával összefüggésben” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,
c)
2. § (1) bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „Kormány országos illetékességgel eljáró” szöveg,
d)
3. § (1) bekezdésében a „kereskedelmi hatóságként” szövegrész helyébe az „országos illetékességű
kereskedelmi hatóságként” szöveg,
e)
4. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben meghatározott körben” szövegrész helyébe a „(2)–(4) bekezdésben
meghatározott körben országos illetékességgel” szöveg,
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f)

10. §-ában a „közraktározás-felügyeletként” szövegrész helyébe az „országos illetékességű közraktározásfelügyeletként” szöveg,
13. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „műszaki biztonsági hatóságként” szövegrész helyébe az „országos
illetékességű műszaki biztonsági hatóságként” szöveg,
1. melléklet 2–13. pontjában a „mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban” szövegrész helyébe
a „mérésügyi eljárásokban” szöveg

g)
h)
lép.

21. §		
Hatályát veszti a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése.

10. A napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet
2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési
határidő – kivéve, ha jogszabály rövidebb határidőt állapít meg – nyolc nap.”

11. Záró rendelkezések
23. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
1. A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
[Sorszám

„5.

Megnevezés

Víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló
mérőrendszerek ásványolajtermék, sör, pezsgő és köztes termék, LPG, cseppfolyósított
kriogén gáz üzemanyag, alkoholtermék, tej mérésére

A hitelesítés hatálya
(év)]

1”

2. A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
[Sorszám

„16.

Megnevezés

folyamatos sűrűségmérők és sűrűség távadók

A hitelesítés hatálya
(év)]

2”

3. A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:
[Sorszám

„23.

Megnevezés

Az I/5. pontba nem tartozó üzemanyagmérők

A hitelesítés hatálya
(év)]

1”
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2. melléklet a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Meglévő közforgalmú üzemanyag-töltőállomáson közforgalmú autógáz töltőállomás, -töltőhely technológiai
berendezéseivel egybeépített, vagy a berendezés elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló műtárgy
építésével, bővítésével, elmozdításával és bontásával összefüggő építési tevékenységek.”

3. melléklet a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kivitelezési dokumentációnak az engedélyezési terveken és adatokon túl tartalmaznia kell az alábbiakat:)
„4. műszaki leírást, mely tartalmazza:
a) a berendezés főbb műszaki adatait, megengedett óránkénti indításainak, illetve hidraulikus ciklusainak számát,
névleges és indítási áramfelvételét és a berendezésből származó elvezetendő hőteljesítményt,
b) a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező nevét,
címét, aláírását, az aláíró lapon a tervező névjegyzéki számát szakmagyakorlási jogosultságának igazolásaként,
az általa tervezett dokumentáció(rész) megnevezését,
c) annak tervező általi kinyilvánítását, hogy:
ca) az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak; biztosítja
az élet- és vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét;
cb) a felvonókra és mozgólépcsőkre (mozgójárdára) vonatkozó műszaki előírásoktól való eltérés nem vált
szükségessé;
cc) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási
módszer a szabványossal legalább egyenértékű;
cd) a létesítési terv és a kivitelezési terv összhangban van;
ce) műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll; valamint
d) annak ismertetését, ha a létesítési dokumentációtól a kivitelezési dokumentáció eltér.”

4. melléklet a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez

I. A berendezések létesítésének műszaki-biztonsági dokumentációja
Építmény építési engedélyezési tervdokumentációjához a berendezésekre vonatkozóan, továbbá ezen
berendezések létesítésének, áthelyezésének, felújításának, átalakításának és cseréjének műszaki-biztonsági
dokumentációjához az alábbi dokumentumokat kell csatolni a kérelem, bejelentés részeként:
1. Felvonók esetében:
1.1. a helyszínrajzot;
1.2. az akna alaprajzát (vízszintes metszetét), az akna és a fülke méreteinek, a fülke- és az aknaajtók szabad
nyílásának és tűzállósági határértékének feltüntetésével, legalább 1:25 méretarányban;
1.3. az akna függőleges metszetét, az emelőmagasság, a süllyeszték mélysége, a fejmagasság, a fülke,
az aknaajtók szabadnyílás-méretének feltüntetésével, legalább 1:50 méretarányban;
1.4. a gép-, illetve (ha van) kerékhelyiség fő méreteit és az aknához viszonyított elhelyezkedését legalább
1:50 méretarányban;
1.5. a felvonó működéséből származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, irányát és nagyságát az előírt
dinamikus tényezők figyelembevételével, ezek számítását;
1.6. a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével);
1.7. az általános műszaki leírást;
1.8. a felvonó által kiszolgált és elfoglalt helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolását.
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2. Mozgólépcső, valamint mozgójárda esetében:
2.1. a felülnézetet, valamint oldalnézetet az emelőmagasság, a lépcsőszélesség és az emelkedési szög
feltüntetésével;
2.2. a berendezéstől származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, nagyságát és irányát;
2.3. az általános műszaki leírást;
2.4. a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével).
3. Minden esetben a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező
tervező 6. melléklet szerinti nyilatkozatát.

II. A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi dokumentációja

1.
2.

3.
4.
5.

A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi dokumentációjához a következő dokumentumokat kell
csatolni a kérelem, bejelentés részeként:
felvonó esetében a biztonsági berendezést gyártó és a felvonószerelő-vállalkozás nevét és címét, mozgólépcső,
mozgójárda esetében a gyártó vagy a felelős forgalmazó nevét és címét tartalmazó dokumentumot;
a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt (felszereltetett)
berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat és a legalább 24 órás
próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas;
az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását és – ha szükséges – vezetését
hogyan oldja meg;
a berendezés kivitelezési dokumentációját;
a használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot.

III. A berendezések megszüntetésének műszaki-biztonsági dokumentációja
1. Amennyiben a felvonó bontásánál épületstatikai, állékonysági hatást is kell vizsgálni (például felvonótorony
bontása), akkor a berendezés megszüntetésének dokumentációját az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az adott építményfajtára vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti tartalommal kell összeállítani.
2. Az 1. pontban meghatározott esetektől eltérő esetben a berendezések megszüntetési dokumentációjához az alábbi
terveket kell csatolni a kérelem, bejelentés részeként:
2.1. Az építmény legalább 1:500 léptékű alaprajzát, azonosíthatóan az összes elbontandó és megmaradó
berendezéssel, valamint megjelölve azokat, amelyek helyére új berendezés kerül (amennyiben értelmezhető).
2.2. Forgalomelemzési számítást abban az esetben, ha az építmény továbbra is fennmarad, és rendelkezik
további működő felvonóval, mozgólépcsővel, mozgójárdával.
2.3. A bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó eszközöket,
segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi
és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának
meghatározását.”
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A Kormány 81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról
szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló
299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Kötelező átvételi jogosultság megállapítására irányuló kérelem a megújuló energiaforrásból termelt villamos
energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 5. napig nyújtható be a Hivatal részére.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 2. § d) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1) 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a Ht. 12. § (2b) bekezdése szerinti,
üveghulladékra vonatkozó kötelezettségét az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakított átvételi helyen teljesíti.”
2. §		
Az R.1
a)
9. § (2) bekezdésében a „törvény 24. §-a” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Ht.) 24. §-a”,
b)
10. § (1) bekezdésében az „üzletenként legalább” szövegrész helyébe az „üzletenként – a Ht. 12. §
(2b) bekezdésében meghatározott kivétellel – legalább”,
c)
10. § (3) bekezdésében a „visszavételt a csomagolt” szövegrész helyébe a „visszavételt – a Ht. 12. §
(2b) bekezdése szerint gyűjtött üveghulladék esetén a (3a) bekezdésben meghatározottak
figyelembevételével – a csomagolt”,
d)
14. § (3) bekezdésében a „bekezdésében és az 5. §-ban” szövegrész helyébe a „bekezdésében, az 5. §-ban, és
a 10. §-ban”
szöveg lép.
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2. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.2) 11. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Csomagolási hulladék átvételére kialakított átvételi helyen a gyűjtőedénybe, konténerbe csak az a hulladék
helyezhető el, amelyre a gyűjtőedény, konténer szerinti jelzés, felirat vonatkozik. Az átvételi hely üzemeltetője
gondoskodik a gyűjtőedény, konténer tisztán tartásáról, karbantartásáról, elhasználódása vagy a rendeltetésszerű
használatot akadályozó megrongálódása esetén cseréjéről. Ha a gyűjtőedény vagy konténer az üzlet nyitvatartási
idején kívül is megközelíthető, akkor a bedobónyílás a nyitvatartási időn kívüli időszakra lezárható.
(8) A Ht. 12. § (2b) bekezdése szerint gyűjtött üveg csomagolási hulladék (a továbbiakban: fogyasztói üveghulladék)
átvételi helyét a forgalmazó
a) az üzlethez tartozó, üzleten kívüli saját területen,
b) ha az a) pont szerinti kialakítás – saját rendelkezésű terület hiányában vagy településrendezési, illetve
településkép-védelmi okból – nem lehetséges, a Ht. 37/C. §-a szerint közterületen vagy
c) ha a b) pont szerinti kialakítás településrendezési, illetve településkép-védelmi okból nem lehetséges, az üzleten
belül
alakítja ki.
(9) A fogyasztói üveghulladék átvételi helyen az üzleten kívül a gyűjtőedényt vagy konténert – lehetőleg
a bejárathoz közel – úgy kell elhelyezni, hogy az alkalmas legyen a gyalogosan és a gépjárművel történő
megközelítésre, valamint az elszállítás lehetőleg gépi rakodással megvalósítható legyen.
(10) Az átvételi helyen a gyűjtőedénybe vagy konténerbe a fogyasztói üveghulladék csak
a) szennyeződéstől és idegen tárgytól mentesen,
b) kupak, dugó vagy lapkafedő nélkül és
c) szín szerint elkülönített átvétel esetén a gyűjtőedényen vagy konténeren elhelyezett jelzésnek, feliratozásnak
megfelelően
helyezhető el.”
4. §		
Az R.2
a)
11. § (3) bekezdésében a „tanuló kivételével” szövegrész helyébe a „tanuló, valamint a csomagolási hulladékot
átadó kivételével”,
b)
11. § (4) bekezdésében a „konténerben” szövegrész helyébe a „konténerben vagy gyűjtőedényben”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott
Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a II. Fejezet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 77. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet alkalmazási köre és személyi hatálya
1. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz
(a továbbiakban: Támogatási Eszköz) által társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon
Átnyúló Együttműködési Program (a továbbiakban: Program) végrehajtására, valamint a Program uniós támogatása
és hazai társfinanszírozása felhasználásának lebonyolítására és ellenőrzésére.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a Program alapján uniós és hazai támogatásban részesülő jogi személyekre, valamint
a technikai segítségnyújtás (a továbbiakban: TA) projektek kedvezményezettjeire.

2. §		
A hazai társfinanszírozás felhasználásának lebonyolítása és ellenőrzése során – e rendelet eltérő rendelkezése
hiányában – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések
3. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
hazai kedvezményezett: a Program keretében, több jogi személy által közösen megvalósítandó projekt esetén
az adott projektrész megvalósításáért a partnerségi megállapodásban meghatározott kötelezettséget viselő,
uniós támogatásban részesülő hazai fél,
2.
hazai társfinanszírozás: az uniós támogatás hazai kedvezményezettje részére nyújtott vissza nem térítendő
hazai támogatás,
3.
hazai társfinanszírozási támogatási szerződés: az uniós támogatás hazai kedvezményezettje részére nyújtott
vissza nem térítendő hazai támogatás vonatkozásában megkötött támogatási szerződés,
4.
hitelesítés: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 26. cikk (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti
feladatok összessége, amelyet projektek esetén a költségellenőrzési jelentés alapján, az abban szereplő
költségek mintavételes ellenőrzésével a közös technikai titkárság lát el, TA projektek esetén pedig az irányító
hatóság gondoskodik róla,
5.
hitelesítési jelentés: hitelesítést követően a közös technikai titkárság által a vezető kedvezményezett
részére, illetve az irányító hatóság által a TA kedvezményezett számára kiadott, hitelesítés tényét igazoló
dokumentum, mely által a költségek Programra történő elszámolhatósága jóváhagyásra kerül,
6.
IMIR 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési
Programok és az azok keretében megvalósuló projektek adatainak gyűjtésére, rendszerezésére szolgáló
monitoring- és információs rendszer,
7.
költségellenőrzés: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 32. cikk (1) bekezdése szerinti,
a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet, TA projektek esetén külső audit által végzett mindazon
folyamatba épített adminisztratív, pénzügyi, szakmai és helyszíni ellenőrzések összessége, amelyek annak
megállapítására irányulnak, hogy a hazai kedvezményezett, a TA kedvezményezett és a TA projektrész
kedvezményezettje a kötelezettségeit szabályszerűen teljesítette,
8.
költségellenőrzési jelentés: költségellenőrzést követően a költségellenőrzést végző szervezet által
a hazai kedvezményezett részére, illetve a külső audit által a TA kedvezményezett és a TA projektrész
kedvezményezettje számára kiadott, elfogadható költség tényét igazoló dokumentum,
9.
közös technikai titkárság: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 27. cikk (2) bekezdése szerinti,
valamint projektek esetén hitelesítési tevékenységet ellátó szervezet,
10.
monitoring: a források felhasználása, az eredmények és a teljesítmény mindenre kiterjedő – így különösen
szabályossági, hatékonysági és célszerűségi szempontból történő – nyomon követése rendszeres jelleggel
projekt-, illetve programszinten,
11.
pénzügyi átutalási egység: az irányító hatóság által megbízott azon szervezet, amely a vezető
kedvezményezettek részére az uniós támogatás kifizetését és a visszakövetelésekkel kapcsolatos feladatokat
végzi, továbbá a nemzeti hatóság által megbízott azon szervezet, amely a hazai társfinanszírozás hazai
kedvezményezettek felé történő kifizetését és a visszakövetelésekkel kapcsolatos feladatokat végzi,

3132

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 55. szám

programszámla: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 59. cikk 2. pontja szerinti, az uniós
támogatások fogadása, valamint a kifizetések lebonyolításának céljából, adott programozási időszakra,
a Program irányító hatósága által nyitott, euró devizanemű pénzforgalmi számla, amely felett az irányító
hatóság és a pénzügyi átutalási egység rendelkezik,
13.
projekt: uniós támogatási szerződés keretében finanszírozott, meghatározott célok megvalósítására irányuló
tevékenységek sorozata egy előre meghatározott költségvetési és időkereten belül,
14.
szabálytalanság: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk m) pontjában meghatározott
fogalom, továbbá a nemzeti jogszabály előírásának, az uniós támogatási szerződésben vagy a hazai
társfinanszírozási szerződésben a kedvezményezett által vállalt kötelezettségnek a megsértése, amely
eredményeként Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek,
15.
tagállami helytállás: olyan, Magyarország központi költségvetéséből finanszírozott összeg, amelyet
az együttműködési program irányító hatósága részére szükséges biztosítani, ha valamely projektben részt
vevő hazai kedvezményezett az általa jogosulatlanul felhasznált uniós támogatás határidőben történő
visszafizetését a vezető kedvezményezett részére elmulasztja, vagy a hazai vezető kedvezményezett az általa
jogosulatlanul felhasznált uniós támogatás határidőben történő visszafizetését az irányító hatóság részére
elmulasztja,
16.
TA kedvezményezett: olyan jogi személy, amely a közös monitoringbizottság által elfogadott TA projekt
megvalósításának egészéért – ha az adott TA projektben több TA projektrész is megtalálható, akkor
a pénzügyi megállapodásban foglalt mértékig – felelősséget visel, és annak vonatkozásában uniós
támogatásban részesül,
17.
TA költségvetés: az együttműködési program közös monitoringbizottsága által elfogadott, a teljes 2014–2020
programozási időszakra vonatkozó pénzügyi keret,
18.
TA projekt: olyan – az együttműködési program TA keretéből finanszírozott – projekt, amelynek célja
az együttműködési program hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósításának biztosítása,
valamint a végrehajtásáért felelős intézményrendszer magas színvonalú működése,
19.
TA projektrész: a TA projekt azon része, amelynek megvalósítása egyértelműen hozzákapcsolható egy hazai
vagy egy külföldi félhez,
20.
TA projektrész kedvezményezettje: több jogi, illetve magánszemély által közösen megvalósítandó TA projekt
esetén az adott projektrész megvalósítása érdekében aláírt pénzügyi megállapodásban meghatározott
kötelezettséget és felelősséget viselő, uniós támogatásban részesülő fél,
21.
TA támogatási szerződés: az irányító hatóság és a TA kedvezményezett között létrejövő támogatási szerződés,
amely kizárólag uniós forrást tartalmaz,
22.
uniós támogatási szerződés: az együttműködési program irányító hatósága és a vezető kedvezményezett
között létrejött, költségvetési támogatásnak nem minősülő uniós támogatás nyújtásának és felhasználásának
részletes szabályait tartalmazó szerződés, amelynek formai és tartalmi követelményeit az együttműködési
program közös monitoringbizottsága hagyja jóvá,
23.
vezető kedvezményezett: több jogi személy által közösen megvalósítandó projekt esetén a teljes projekt
megvalósításának biztosításáért felelősséget viselő, uniós támogatásban részesülő fél.
(2) Az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat a 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerint kell értelmezni.
12.

II. FEJEZET
A PROGRAMSZINTŰ VÉGREHAJTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI
3. Az irányítási és kontrollrendszer
4. §		
Az irányító hatóság kialakítja a Program irányítási és kontrollrendszerét, amelynek megfelelően elkészíti annak
leírását, amelyet a kijelölési folyamat részeként az audithatóság részére megküld. A kijelölési folyamat lezárását
követően az irányító hatóság évente aktualizálja a Program irányítási és kontrollrendszerének leírását, és azt minden
év október 31-éig megküldi az audithatóság részére.
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5. §		
A közös monitoringbizottság
a)
jóváhagyja a projektek kiválasztásának szempontrendszerét,
b)
a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 24. cikk (3) bekezdés d) pontjának megfelelően felelősséget
visel a Program keretében finanszírozandó projektekre alkalmazandó értékelési és kiválasztási eljárásért,
c)
elfogadja a panaszkezelést szabályozó dokumentumokat,
d)
kiválasztja a támogatásban részesülő projekteket.
6. §

(1) A közös monitoringbizottság által kiválasztott projekt vezető kedvezményezettjével a Program irányító hatósága
köti meg az uniós támogatási szerződést.
(2) Az uniós támogatási szerződés abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység a módosított
feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott
összeget meghaladó uniós támogatás biztosítására, kivéve, ha
a)
a közös monitoringbizottság így dönt,
b)
jogszabály ezt lehetővé teszi, vagy
c)
vis maior esemény következik be.

4. A programszámla
7. §

(1) Az Európai Bizottságtól érkező előfinanszírozás, időközi kifizetések és egyenleg kifizetés fogadására az irányító
hatóság euró-programszámlát nyit a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár).
(2) A programszámla szolgál az uniós támogatásra jogosult költségeknek a Támogatási Eszközből történő
megtérítésére, illetve a vezető kedvezményezett és a TA kedvezményezett által bármilyen jogcímen történő
visszafizetésére.

8. §

(1) A programszámla felett az irányító hatóság és a pénzügyi átutalási egység rendelkezik.
(2) A programszámla feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

9. §		
A programszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatos bárminemű költséget a Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Egyéb
költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím, Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére kell elszámolni.
10. §

(1) A programszámláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást az IMIR 2014–2020 rendszerben kell kiállítani.
Az átutalási megbízást elektronikus formában kell átadni pénzügyi teljesítésre a kincstár részére.
(2) A pénzügyi átutalási egység a kincstár által kiállított pénzforgalmi számlakivonat adatait a kézhezvételtől számított
három napon belül rögzíti az IMIR 2014–2020 rendszerben.

5. Az uniós támogatás folyósítása és visszakövetelése
11. §

(1) Az uniós támogatás folyósítására az uniós támogatási szerződés alapján
a)
kezdeti előlegként,
b)
időközi előlegként vagy
c)
egyenleg kifizetéseként
kerül sor.
(2) A kezdeti előleg mértéke az uniós támogatási szerződésben kerül meghatározásra, kifizetése az uniós támogatási
szerződés megkötésétől számított harminc napon belül esedékes. Az időközi előleg folyósítása és az egyenleg
kifizetése a vezető kedvezményezett által benyújtott kifizetési kérelem alapján történik.
(3) Az időközi előleg folyósításához és az egyenleg kifizetéséhez a vezető kedvezményezett az IMIR 2014–2020
rendszerben elkészíti és elektronikusan benyújtja a projekt-előrehaladási jelentéseket, valamint az előrehaladási
jelentéshez kapcsolódó, költségellenőrzési jelentés alapján összeállított kifizetési kérelmet, és kezdeményezi
az időközi előleg folyósításához vagy az egyenleg kifizetéséhez szükséges folyamat elindítását.
(4) A közös technikai titkárság elvégzi a hitelesítést, majd ellenőrzi és jóváhagyja a benyújtott projekt-előrehaladási
jelentést és kifizetési kérelmet az IMIR 2014–2020 rendszerben. Ha a kifizetési kérelmet a közös technikai titkárság
elfogadja, akkor kiállítja a hitelesítési jelentést. Az irányító hatóság a közös technikai titkárság által kiállított
hitelesítési jelentésben szereplő összeget ellenőrzi, kifizetésre jóváhagyja, és megküldi azt a pénzügyi átutalási
egység részére az IMIR 2014–2020 rendszerben.
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(5) A pénzügyi átutalási egység a (4) bekezdés szerinti ellenőrzést és jóváhagyást követően gondoskodik az uniós
támogatás elektronikus átutalásáról a vezető kedvezményezett euróalapú fizetési számlája javára a programszámla
egyenlegének erejéig. A pénzügyi átutalási egység a programszámláról részteljesítést nem végez.
(6) A programszámláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok az IMIR 2014–2020 rendszerben
rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.
12. §

(1) Az irányító hatóság a közös titkárság bevonásával gondoskodik a vezető kedvezményezettel szemben előírt
követelések behajtásáról.
(2) Ha a vezető kedvezményezett a megadott határidőre nem teljesíti az uniós támogatást érintő visszafizetési
kötelezettségét, az igénybe vett uniós támogatás egészét vagy arányos részét az uniós támogatási szerződésben
meghatározottak szerint kell rendeznie.
(3) Ha a szabálytalanság által érintett összeget a Program zárásáig nem lehetett behajtani, akkor a behajtásra tett
kísérlet és intézkedés valamennyi dokumentációját a Programra vonatkozó záró egyenleg kifizetését követő öt évig
meg kell őrizni.

13. §

(1) Miután az Európai Bizottság megtette a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 58. cikk (1) bekezdése
alapján a kezdeti kötelezettségvállalásokat, valamint ezt követően minden pénzügyi évben megtette a kapcsolódó
kötelezettségvállalást, és az erről szóló tájékoztató levelet megküldte az irányító hatóság részére, az irányító hatóság
a (2) és a (3) bekezdés szerint jár el.
(2) Az irányító hatóság minden pénzügyi évben, miután értesült az (1) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalásról,
kéri az adott pénzügyi évre vonatkozó uniós hozzájárulás legfeljebb 80%-ának előlegként történő átutalását,
ha a programszintű kifizetések azt szükségessé teszik. A második pénzügyi évtől az irányító hatóság
az előlegkérelmekhez mellékeli az előzetes költségvetést, amelyben részletesen bemutatja a kötelezettségvállalásait
és a kifizetéseit a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 68. cikke szerinti legutolsó ellenőrzési véleményt
követő két számviteli év vonatkozásában.
(3) A pénzügyi év folyamán az irányító hatóság további előlegként kéri a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
60. cikk (2) bekezdése szerinti alátámasztó dokumentumok benyújtása mellett az Európai Bizottság által már
lekötött források teljes vagy részleges átutalását, ha a programszintű kifizetések azt szükségessé teszik.
(4) Az előlegek összegével az irányító hatóság az éves elszámolások keretében számol el az Európai Bizottsággal.

6. Éves elszámolás az Európai Bizottsággal
14. §		
Az éves elszámolás időszaka a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk t) pontja szerinti számviteli év.
15. §

(1) Az irányító hatóság gondoskodik az éves elszámolásnak a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 68. cikk
(2) bekezdése szerinti határidőn belüli benyújtásáról, a (2)–(10) bekezdés figyelembevételével.
(2) Az irányító hatóság a Program végrehajtási időszaka alatt minden év augusztus 15-éig megküldi az audithatóság
részére a számviteli év vonatkozásában az Európai Bizottsághoz benyújtani tervezett éves jelentés alapját jelentő
tételeket statisztikai mintavételezés céljából.
(3) Az irányító hatóság a Program végrehajtási időszaka alatt minden év október 15-éig megküldi a számviteli évről
az éves összefoglalót és az uniós előírásoknak megfelelő vezetői nyilatkozatot az audithatóság részére.
(4) Az audithatóság a mintán elvégzett ellenőrzései alapján tett, az egyes tételekre vonatkozó megállapításait
december 15-éig megküldi az irányító hatóság részére. A megállapításokról az egyeztetést január 31-éig le kell zárni.
(5) A mintában talált, az audithatóság által szabálytalannak tartott tételeket törölni kell az éves elszámolásból. Ha
a későbbiek során egy szabálytalan tétel a szabálytalansági döntés felülvizsgálata értelmében ismét szabályosnak
minősül, abban az esetben az ilyen tétel egy későbbi éves elszámolásba bekerülhet.
(6) Az audithatóság az éves összefoglalóra tett észrevételeit december 15-éig megküldi az irányító hatóság részére.
(7) Az irányító hatóság január 15-éig elkészíti és megküldi az uniós előírásoknak megfelelő éves beszámoló tervezetét
az audithatóság részére.
(8) Az irányító hatóság január 31-éig megküldi az audithatóság részére
a)
a végleges éves összefoglalót,
b)
a vezetői nyilatkozatot,
c)
az éves beszámolót.
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(9) Az audithatóság a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak és az uniós mintának megfelelő
auditvéleményt, valamint éves kontrolljelentést készít.
(10) Az érintett szervezetek az éves elszámolás dokumentumait – az éves összefoglalót, a vezetői nyilatkozatot, az éves
beszámolót, az auditvéleményt és az éves kontrolljelentést – a monitoringbizottság jóváhagyását követően
február 15-éig megküldik az Európai Bizottság részére.

7. Programszintű TA
16. §		
A közös monitoringbizottság elfogadja a TA projektet és ezzel egyidejűleg a TA költségvetést.
17. §

(1) Az irányító hatóság a TA kedvezményezettel a TA költségvetés szerinti keretre TA támogatási szerződést köt.
Az irányító hatóság a TA támogatási szerződésben rögzíti a TA kedvezményezett részére nyújtható legfeljebb
80%-os előleget, mely előleg több részletben is kifizetésre kerülhet. Amennyiben a TA projekt több projektrésszel
rendelkezik, akkor a TA kedvezményezett a saját projektrészén kívüli TA projektrész kedvezményezettjével
pénzügyi megállapodást köt a TA projektrész kerete terhére, és gondoskodik a TA projektrészre eső előleg, valamint
az utófinanszírozás továbbutalásáról a TA projektrész kedvezményezettje részére.
(2) A TA támogatási szerződésben kizárólag uniós források vonatkozásában történik kötelezettségvállalás.
(3) A TA támogatási szerződés euróban kerül megkötésre.

18. §		
Az irányító hatóság a TA támogatási szerződés alapján gondoskodik a TA kedvezményezett részére uniós
támogatási előlegek és utófinanszírozások kifizetéséről a TA kedvezményezett által elkészített és az IMIR 2014–2020
rendszerben elektronikusan benyújtott kifizetési kérelmek alapján, a TA kedvezményezett euróban vezetett fizetési
számlája javára.
19. §

(1) A TA kedvezményezett a TA támogatási szerződésben előírt rendszerességgel elkészíti és elektronikusan benyújtja
a projekt-előrehaladási jelentést és a költségellenőrzési jelentés alapján összeállított kifizetési kérelmet az IMIR
2014–2020 rendszerben. Amennyiben a TA projekt rendelkezik több TA projektrésszel a TA projektrész előrehaladási
jelentéssel együtt szükséges összeállítani a projekt-előrehaladási jelentést.
(2) Az irányító hatóság hitelesítést követően ellenőrzi, és megfelelőség esetén jóváhagyja a projekt-előrehaladási
jelentést és a kifizetési kérelmet az IMIR 2014–2020 rendszerben, valamint kiállítja a hitelesítési jelentést, majd
gondoskodik az előlegelszámolásról és a szükséges kifizetésről a TA támogatási szerződésben rögzítettek szerint.

20. §		
Az irányító hatóság gondoskodik a TA kedvezményezettel szemben előírt uniós követelések érvényesítéséről
a programszabályokban foglaltaknak megfelelően.
21. §		
A közös monitoringbizottság dönthet a TA projektre jóváhagyott támogatás megemeléséről. A TA támogatási
szerződés a támogatott tevékenység megvalósításának időtartama alatt módosítható azzal, hogy a módosítás
nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a TA támogatási szerződésben
meghatározott támogatáson felüli összeg biztosítására, kivéve, ha a többlettámogatás biztosítását a közös
monitoringbizottság döntése alapozza meg.

III. FEJEZET
A PROGRAM HAZAI SZINTŰ LEBONYOLÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
8. Hazai társfinanszírozás
22. §

(1) A nemzeti hatóság biztosítja a Program keretében meghirdetett pályázatokon uniós támogatásra jóváhagyott
projektek hazai kedvezményezettjei számára – további pályáztatás nélkül – a kapcsolódó hazai társfinanszírozást.
A nemzeti hatóság bocsátja rendelkezésre a kapcsolódó hazai társfinanszírozást a hazai kedvezményezettek részére.
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(2) A hazai kedvezményezettek számára a hazai társfinanszírozás mértéke
a)
központi és köztestületi költségvetési szerv, valamint közvetlen vagy közvetett módon kizárólagosan állami
tulajdonban lévő gazdasági társaság hazai kedvezményezett esetén a projektrész összes elszámolható
költségeinek legfeljebb 10%-a,
b)
az a) pont alá nem tartozó hazai kedvezményezett esetén a projektrész összes elszámolható költségeinek
legfeljebb 5%-a
lehet.
23. §

(1) A hazai társfinanszírozási támogatási szerződést a nemzeti hatóság megbízásából a költségellenőrzési
tevékenységre kijelölt szervezet köti meg a hazai kedvezményezettel.
(2) A hazai társfinanszírozási támogatás összege euróban kerül meghatározásra. A hazai társfinanszírozás kifizetése
euróban történik a hazai kedvezményezett euróban vezetett számlájára.
(3) A hazai kedvezményezettel – ide nem értve a központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettjét – kötendő
hazai társfinanszírozási támogatási szerződésben rendelkezni kell a hazai társfinanszírozás vonatkozásában
az e rendeletben meghatározott jogcímen visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékáról, amely a hazai
kedvezményezett választása szerint lehet
a)
a hazai kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
b)
jelzálogjog,
c)
kezesség,
d)
bankgarancia.
(4) A nemzeti hatóság határozza meg és hagyja jóvá a hazai társfinanszírozási támogatási szerződés további,
a (3) bekezdés szerinti rendelkezéseken kívüli tartalmi követelményét.

24. §		
A nemzeti hatóság biztosítja a tagállami helytállás összegét az irányító hatóság részére a jogszabályi feltételek
teljesülését igazoló, irányító hatóság által megküldött dokumentumok alapján.

9. A hazai társfinanszírozás kifizetése és visszafizetésének kezelése
25. §		
A nemzeti hatóság a 3. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti esetben gondoskodik a tagállami helytállás irányító
hatóság részére történő kifizetéséről.
26. §

(1) A pénzügyi átutalási egység a hazai társfinanszírozást a Program keretében meghirdetett pályázaton uniós
támogatásra jóváhagyott projekt hazai kedvezményezettje részére az uniós támogatási szerződés megkötését
követően megkötésre kerülő hazai társfinanszírozási támogatási szerződés alapján fizeti ki.
(2) A pénzügyi átutalási egység a hazai kedvezményezett részére a teljes hazai társfinanszírozást egyösszegű előleg
formájában fizeti ki a hazai kedvezményezett euróban vezetett fizetési számlájára.

27. §

(1) A pénzügyi átutalási egység gondoskodik a hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésétől számított
huszonegy napon belül a hazai társfinanszírozás hazai kedvezményezett részére történő átutalásáról, amelyet
az IMIR 2014–2020 rendszerben kell kezdeményezni.
(2) Az előirányzat-felhasználási keretszámláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatokat az IMIR
2014–2020 rendszerben rögzítették és jóváhagyták.
(3) A pénzügyi átutalási egység a kincstár által kiállított pénzforgalmi számlakivonat adatait a számlakivonat
kézhezvételét követő öt munkanapon belül rögzíti és hagyja jóvá az IMIR 2014–2020 rendszerben.

28. §		
A hazai társfinanszírozás hazai kedvezményezett részére történő folyósításának feltétele, hogy a hazai
kedvezményezett szerepeljen az állami adóhatóság köztartozásmentes adózói adatbázisában, ennek hiányában
harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolás benyújtásával igazolja a köztartozás-mentességet.
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29. §

(1) A hazai társfinanszírozás teljes összegét a hazai kedvezményezett a projekt végrehajtásának teljes időtartama alatt
jogosult felhasználni, és a vonatkozó előlegelszámolást a számlákkal és gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló
bizonylatokkal együtt nyújtja be a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezetnek.
(2) A hazai kedvezményezett előlegelszámolása alatt a 11. § (1) bekezdése szerinti, a korábbi jelentételi időszakkal
összefüggésben a közös technikai titkárság által kiállított hitelesítési jelentésnek az adott hazai kedvezményezettre
eső hazai társfinanszírozásra vonatkozó része értendő.
(3) Az előlegelszámolás elfogadottnak minősül, ha az irányító hatóság a hitelesítési jelentés hazai társfinanszírozásra
vonatkozó részét a 11. § (4) bekezdése szerint jóváhagyta.

30. §

(1) A hazai kedvezményezett köteles visszafizetni
a)
a hazai társfinanszírozást, ha a hazai társfinanszírozás kifizetésétől számított egy éven belül nem nyújt be
előlegelszámolást,
b)
az elszámolásból eredő különbözetet, ha az előlegként kifizetett hazai társfinanszírozás összege magasabb,
mint a hazai kedvezményezett részére hitelesített összköltség hazai társfinanszírozás része.
(2) A visszafizetés határideje a projektrész pénzügyi zárását követően kiküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől
számított harminc nap.
(3) Ha a hazai kedvezményezett nem vagy csak részben tesz eleget a hazai társfinanszírozás vonatkozásában
az e rendeletben meghatározott jogcímen felmerült visszafizetési kötelezettségének, a költségellenőrzési
tevékenységre kijelölt szervezet a 36. §-ban foglaltak szerint jár el.
(4) A visszafizetési kötelezettséggel érintett összeg – az annak visszafizetésére szóló fizetési felszólításban megjelölt
határidő lejártáig – nem tekinthető a támogatási összeg jogosulatlan igénybevételének. A hazai társfinanszírozás
fel nem használt részének határidőre történő visszafizetése esetén nem keletkezik az Ávr. szerinti kamatfizetési
kötelezettség.
(5) Ha szabálytalanság esetén a hazai kedvezményezett nem fizeti vissza határidőre az uniós támogatási összeg
visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére, így az irányító hatóság és a vezető kedvezményezett
között fennálló uniós támogatási szerződés alapján az uniós támogatási összeg nem hajtható be, és a nemzeti
hatóságnak helytállási kötelezettsége keletkezik, a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet ezen összeget
követelheti tőle.
(6) Ha a hazai kedvezményezettet érintő szabálytalanságból fakadó összeget a Program zárásáig nem lehet
behajtani, akkor a behajtásra tett kísérlet és intézkedés valamennyi dokumentációját a hazai kedvezményezett
a zárójelentésének jóváhagyásától számított öt évig köteles megőrizni.

10. Költségellenőrzés
31. §		
A Program keretében a hazai kedvezményezettek számára megítélt uniós támogatás és a hazai társfinanszírozás
felhasznált költségeinek ellenőrzése a költségellenőrzési tevékenységre jogszabály által kijelölt szervezet feladata.
32. §

(1) A költségek ellenőrzése során a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezetnek gondoskodnia kell a hazai
kedvezményezett által benyújtott, felmerült és a hazai kedvezményezett által kifizetett költséget alátámasztó
valamennyi dokumentum formai és tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról. Az IMIR 2014–2020 rendszerbe
elektronikusan feltöltött dokumentum – ide nem értve az eredeti számlát – egy tekintet alá esik a papír alapon
benyújtott dokumentummal.
(2) A dokumentumok (1) bekezdés szerinti ellenőrzése keretében ellenőrizni kell különösen azt, hogy
1.
a hazai kedvezményezett által benyújtott jelentésben szereplő költségek kifizetésre kerültek, és számlákkal
vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal megfelelően alátámasztottak,
2.
a benyújtott számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok valós
költségeken alapulnak, és a Program keretében jóváhagyott projekttel összefüggésben merültek fel,
3.
a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő
teljesítés összhangban van a projektre vonatkozó döntéssel, valamint az uniós támogatási szerződéssel és
a hazai társfinanszírozási támogatási szerződéssel,
4.
a költségek elszámolhatók az uniós és hazai jogszabályokkal, valamint a Program keretében meghatározott
elszámolhatósági szabályokkal összhangban,
5.
a költségeket alátámasztó dokumentumok teljes körűek, formai és tartalmi szempontból megfelelőek,

3138

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 55. szám

6.

a hazai kedvezményezett az összes projekttevékenységre vonatkozóan megfelelő nyilvántartási rendszerrel,
ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik,
7.
az uniós támogatás, illetve a hazai társfinanszírozás felhasználása során nem történt szabálytalanság,
8.
kettős finanszírozás nem valósul meg,
9.
az állami támogatásokkal, a környezetvédelemmel, az esélyegyenlőséggel és a fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos követelményeket betartották,
10.
a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó szabályokat betartották,
11.
a közbeszerzésekre vonatkozó uniós és nemzeti szabályokat betartották,
12.
az uniós támogatási szerződésnek és a hazai társfinanszírozási támogatási szerződésnek megfelelő a projekt
fizikai és pénzügyi előrehaladása,
13.
a vonatkozó teljesítésigazolások rendelkezésre állnak, valamint
14.
a Programra vonatkozó beszerzési szabályokat, különösen a piaci ár vizsgálatára és alátámasztására
vonatkozó szabályokat betartották.
(3) A költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet a költségek ellenőrzésének a részeként ellenőrzi
a közbeszerzésekről szóló törvény és a közbeszerzésekre vonatkozó uniós szabályok betartását. A hazai
kedvezményezett köteles az általa lefolytatott valamennyi közbeszerzési eljárás teljes dokumentációját
a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet számára benyújtani. A közbeszerzési eljárás hazai és uniós
jogszabályok szerinti lebonyolítása a hazai kedvezményezett felelőssége.
33. §

(1) A költségellenőrzés részeként a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet köteles gondoskodni
a projektrészek megvalósításának helyszíni ellenőrzéséről.
(2) Ha a projektrész megvalósításához nyújtott uniós támogatás és hazai társfinanszírozás összege nem haladja meg
a kétszázezer eurót, a projektrész megvalósítási ideje alatt legalább egy helyszíni ellenőrzést le kell folytatni.
Ezenfelül helyszíni ellenőrzést kell lefolytatni akkor is, ha azt a kockázatelemzés eredménye indokolja.
(3) Ha a projektrész megvalósításához nyújtott uniós támogatás és hazai társfinanszírozás összege meghaladja
a kétszázezer eurót, de nem éri el az egymillió eurót, a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzésen felül a projektrész
megvalósítása során legalább további egy helyszíni ellenőrzést le kell folytatni.
(4) Ha a projektrész megvalósításához nyújtott uniós támogatás és hazai társfinanszírozási támogatás összege eléri
vagy meghaladja az egymillió eurót, a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzésen felül a projektrészt minden,
a hazai kedvezményezett által benyújtott jelentés elfogadása előtt a helyszínen ellenőrizni kell. A költségellenőrzési
tevékenységre kijelölt szervezet ettől eltekinthet, ha a hazai kedvezményezett által benyújtott jelentés elfogadása
előtti egy évben már történt helyszíni ellenőrzés, vagy ha a benyújtott jelentés nem tartalmaz elszámolni kívánt
költséget, illetve kizárólag csak munkabér-elszámolást, illetve átalányköltséget tartalmaz.

34. §		
A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen
a)
a hazai kedvezményezett által megvalósított projektrész uniós támogatási szerződésnek és hazai
társfinanszírozási támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását,
b)
a hazai kedvezményezett által benyújtott jelentés, valamint a hazai kedvezményezett által megvalósított
projektrész tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját,
c)
azt, hogy a jelentést alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a hazai kedvezményezettnél rendelkezésre
áll, és megegyezik a hazai kedvezményezett által a jelentéshez elektronikusan vagy papír alapon benyújtott
hiteles másolatokkal,
d)
a hazai kedvezményezett által elektronikusan vagy papír alapon benyújtott nyilatkozat és az azt megalapozó
bizonylatok összhangját,
e)
a termékek és szolgáltatások teljesítésének az uniós támogatási szerződésben és a hazai társfinanszírozási
támogatási szerződésben foglaltakkal való összhangját,
f)
a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó uniós szabályok betartását,
g)
a közbeszerzésekre vonatkozó uniós és nemzeti szabályok betartását, így különösen a korábban már
benyújtott dokumentumok eredeti dokumentumokkal való összhangját, a benyújtott dokumentumok
valódiságát és a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályokat,
h)
a Program szintjén alkalmazandó beszerzési szabályok betartását, így különösen a rendelkezésre álló eredeti
dokumentációt, a piaci árnak való megfelelőséget és a piaci árat alátámasztó árajánlatok meglétét,
i)
az állami támogatásokkal, a környezetvédelemmel, az esélyegyenlőséggel és a fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos követelmények betartását, valamint
j)
az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 55. szám

3139

35. §		
A költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet a 32–34. § szerinti ellenőrzések elvégzését követően
költségellenőrzési jelentést állít ki a hazai kedvezményezett részére.
36. §

(1) A költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált vagy fel nem
használt hazai társfinanszírozás visszakövetelése érdekében a hazai kedvezményezett részére visszafizetési
felszólítást küld.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezet eredményre, a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet
az (1) bekezdés szerinti követelés behajtása érdekében érvényesíti a támogatási szerződésben meghatározott
biztosítékot.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti eljárás nem vezet eredményre, a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet
az (1) bekezdés szerinti követelés behajtása érdekében kezdeményezi annak adók módjára történő behajtását.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti eljárás sem vezet eredményre, és a hazai kedvezményezett a csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adósnak minősül,
a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet a kedvezményezettel szemben felszámolási eljárást
kezdeményez.

37. §		
A TA kedvezményezett és a TA projektrész kedvezményezettje TA forrás terhére felmerült költségeinek ellenőrzését,
valamint az ehhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat külső audit végzi. A külső audit a költségek ellenőrzését
követően költségellenőrzési jelentést állít ki a TA kedvezményezettek, valamint a TA projektrész kedvezményezettjei
részére.
38. §		
Az uniós támogatás és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére elszámolható költségeket euróban kell
megállapítani. Az eurótól eltérő pénznemben kiállított számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen
dokumentáló bizonylaton szereplő összeget a Program szabályai szerint rögzített módon a hazai kedvezményezett,
a hazai TA kedvezményezett és hazai TA projektrész kedvezményezettje átváltja euróra.
39. §

(1) A hazai kedvezményezett – ha nem ért egyet a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet által kiállított
költségellenőrzési jelentés tartalmával – a költségellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül
panasszal élhet a nemzeti hatóság felé.
(2) A nemzeti hatóság – a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet bevonásával – megvizsgálja a panaszt,
majd annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül tájékoztatja a hazai kedvezményezettet a vizsgálat
eredményéről.
(3) Ha a vizsgálat megállapította, hogy a hazai kedvezményezett panasza megalapozott, a nemzeti hatóság az adott
költségellenőrzési jelentés felülvizsgálatára utasítja a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezetet.
(4) A hazai TA kedvezményezett vagy hazai TA projektrész kedvezményezettje által benyújtott panasz e § szerinti
kivizsgálását a nemzeti hatóság a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet bevonása nélkül végzi.

11. A társfinanszírozási források fogadására és kifizetésére szolgáló kincstári fizetési számla
40. §

(1) A Program hazai társfinanszírozását a nemzeti hatóság biztosítja az előirányzat-felhasználási keretszámlán keresztül.
(2) Az előirányzat-felhasználási keretszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatos költségek elszámolása
a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím, Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport
terhére történik.
(3) Az előirányzat-felhasználási keretszámláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az IMIR
2014–2020 rendszerben kell kiállítani.
(4) Az IMIR 2014–2020 rendszerben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre
átadni a kincstárnak.
(5) Az előirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes
aláírásával lehet gyakorolni.
(6) Az előirányzat-felhasználási keretszámla felett a nemzeti hatóság és a pénzügyi átutalási egység rendelkezik.
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41. §		
Az előirányzat-felhasználási keretszámla szolgál a hazai kedvezményezett számára történő 100%-os hazai
társfinanszírozási előleg kifizetésére és a hazai kedvezményezett által bármilyen jogcímen történő visszafizetésére is.
42. §		
A kincstár által kiállított számlakivonatok adatait a pénzügyi átutalási egység az IMIR 2014–2020 rendszerben
a kézhezvételt követő öt munkanapon belül rögzíti és hagyja jóvá.

12. Szabálytalanságok kezelése
43. §

(1) A nemzeti hatóság és a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet (a továbbiakban együtt: szabálytalansági
vizsgálatot lefolytató szervezet) feladata a támogatás rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében
annak biztosítása, hogy az Európai Unió, illetve Magyarország pénzügyi érdeke a támogatások felhasználása során
ne sérüljön, illetve ne sérülhessen.
(2) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet és az irányító hatóság a szabálytalanságok jelentése érdekében
együttműködik az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Irodával.

44. §

(1) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője kijelöli a szabálytalanságok nyilvántartásáért és
jelentéséért felelős szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős).
(2) A szabálytalanság-felelős
a)
lefolytatja a szabálytalansági vizsgálatot,
b)
összeállítja a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentést,
c)
gondoskodik a szabálytalansággal kapcsolatos adatoknak az IMIR 2014–2020 rendszerbe való feltöltéséről.

45. §

(1) Aki a támogatási folyamat bármely szakaszában szabálytalanság gyanúját észleli, vagy akinek ilyen gyanú
tudomására jut, köteles haladéktalanul írásban rögzíteni azt, és megküldeni a költségellenőrzési tevékenységre
kijelölt szervezet szabálytalanság-felelősének, hazai TA projekt, illetve hazai TA projektrész esetén a nemzeti hatóság
szabálytalanság-felelősének.
(2) A szabálytalanság-felelős a szabálytalanság gyanújáról való tudomásszerzés esetén javaslatot tesz a szabálytalansági
vizsgálatot lefolytató szervezeti egység vezetője részére a szabálytalansági vizsgálat megindítására és – ha
szükséges – a kifizetések felfüggesztésére vagy a szabálytalansági vizsgálat elutasítására.
(3) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezeti egység vezetője a (2) bekezdés szerinti javaslat alapján dönt
a szabálytalansági vizsgálat megindításáról, elutasításáról, a kifizetések felfüggesztéséről.
(4) A szabálytalansági vizsgálat megindításáról, elutasításáról, a kifizetések felfüggesztéséről a szabálytalanság-felelős
tájékoztatja a vizsgálatban érintetteket és a nemzeti hatóságot.
(5) A szabálytalansági vizsgálat az Európai Bizottságnak a Program lezárásáról szóló döntése kiadásától számított ötödik
év végéig indítható meg.

46. §

(1) A költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet által indított vagy elutasított szabálytalansági vizsgálat
lefolytatásának jogát a nemzeti hatóság vezetője az erről szóló döntésről való értesítést követő öt munkanapon
belül magához vonhatja, amely döntéséről haladéktalanul értesíti a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt
szervezetet.
(2) A költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet szabálytalanság-felelőse a rendelkezésre álló eredeti
dokumentumokat – azok másolatának megtartása mellett – az (1) bekezdés szerinti döntésről való értesítést
követően megküldi a nemzeti hatóság részére.

47. §

(1) A nemzeti hatóság vezetője szabálytalansági vizsgálat mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot és rendelhet
el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha
a)
a hazai kedvezményezett ellen adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy
a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás vagy csődeljárás indult,
b)
a cégbíróság a hazai kedvezményezett céget a törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés vagy
megszüntetési eljárás következtében hivatalból törli a cégjegyzékből,
c)
a hazai kedvezményezett elismeri a szabálytalanság tényét,
d)
a szabálytalanság oka kizárólag számítási hiba,
e)
az Európai Unió erre feljogosított szervei vagy az audithatóság szabálytalanságot állapít meg, vagy
f)
rendszerszintű szabálytalanság történt.
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(2) Ha a szabálytalanság gyanúja az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti ügyben érkezett a költségellenőrzési
tevékenységre kijelölt szervezet szabálytalanság-felelőséhez, akkor a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt
szervezeti egység vezetője javaslatot tehet szabálytalanság – szabálytalansági vizsgálat lefolytatása nélküli –
megállapítására, illetve az alkalmazandó jogkövetkezményekre.
48. §		
A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági vizsgálat lezárását és a szabálytalansági vizsgálat eredményét rögzíti
az IMIR 2014–2020 rendszerben.
49. §

(1) A szabálytalansági vizsgálat megindítását követően a szabálytalanság-felelős – szükség esetén – felhívja a hazai
kedvezményezettet vagy a hazai TA kedvezményezettet, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettjét a vizsgálat
lefolytatásához szükséges további iratok benyújtására, továbbá helyszíni vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti.
Az iratok benyújtásának és a helyszíni vizsgálat lefolytatásának időtartama az elintézési határidőbe nem számít bele.
(2) A szabálytalanság-felelős meghallgathatja az érintett személyeket, és megvizsgálhat bármely dokumentumot,
körülményt, tényt, amely a szabálytalanság gyanújával kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges.
(3) Ha a szabálytalanság megállapításához a Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság vagy bíróság előzetes
döntése, illetve szakértői vizsgálat szükséges, a szabálytalansági vizsgálat külön döntés nélkül felfüggesztésre
kerül a Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság vagy bíróság döntésének, avagy a szakvéleménynek
a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet által történő kézhezvételéig. A felfüggesztés időtartama
az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

50. §

(1) A szabálytalansági vizsgálat eredményéről – a szabálytalanság hiányának megállapítása esetében is –
a szabálytalanság-felelős szabálytalanságvizsgálati jelentést készít.
(2) A szabálytalanságvizsgálati jelentés legalább a következőket tartalmazza:
a)
az érintett projekt megnevezését, azonosító számát, a hazai kedvezményezett vagy a hazai
TA kedvezményezett, illetve TA projektrész kedvezményezettje azonosításához szükséges adatokat,
b)
a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét,
c)
a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,
d)
a szabálytalansági vizsgálatban részt vevők megnevezését,
e)
a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,
f)
a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző és
a meghallgatás, illetve helyszíni vizsgálat során jelen lévő személyek aláírásával ellátott példányát,
g)
a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévő személynek az f ) pont szerinti jegyzőkönyv
tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot,
h)
a szabálytalansági vizsgálat során tett megállapításokat és a levont következtetéseket.
(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanságvizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá
a)
a megsértett rendelkezésekre történő pontos hivatkozást,
b)
a pontos visszakövetelendő vagy el nem számolható összeget finanszírozási forrásonként,
c)
az alkalmazandó intézkedésre vonatkozó javaslatot, valamint az intézkedési javaslat indokait.

51. §

(1) A költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet által indított szabálytalansági vizsgálatban a szervezet vezetője
a szabálytalanságvizsgálati jelentés alapján tesz javaslatot a nemzeti hatóság vezetője részére a szabálytalansági
vizsgálat lezárására. A szabálytalansági vizsgálat lezárásának időpontja a vizsgálati jelentés jóváhagyásának napja.
(2) A szabálytalansági vizsgálatot a megindításától számított negyvenöt napon belül le kell zárni, amely határidőt
további egy alkalommal további negyvenöt nappal a nemzeti hatóság meghosszabbíthatja.

52. §

(1) A nemzeti hatóság vezetője állapítja meg a szabálytalansági vizsgálat alapján elrendelt intézkedést.
(2) A költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet által lefolytatott szabálytalansági vizsgálat esetén a nemzeti
hatóság vezetőjének jóváhagyása szükséges a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet által javasolt
intézkedéshez.
(3) Ha a nemzeti hatóság vezetője a (2) bekezdés szerint javasolt intézkedést nem hagyja jóvá, a nemzeti hatóság
vezetője
a)
a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezetet legfeljebb két alkalommal új eljárás lefolytatására
kötelezheti,
b)
az elrendelt intézkedést megváltoztathatja, vagy
c)
saját hatáskörben új eljárást folytathat le.
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53. §

(1) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat
a)
annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság, és a szabálytalansági vizsgálat intézkedés nélküli
megszüntetésével, vagy
b)
a szabálytalanság megtörténtét megállapító és szükséges esetben intézkedést elrendelő döntéssel.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti döntésben
a)
a hazai kedvezményezett vagy a hazai TA kedvezményezett, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettje
részére kifizetett támogatás részleges vagy teljes visszafizetését vagy
b)
a korrekció összegének a hazai kedvezményezett vagy a hazai TA kedvezményezett, illetve hazai
TA projektrész kedvezményezettje által benyújtott, következő időszakra vonatkozó jelentéshez kapcsolódó
elszámolás jóváhagyható összegéből történő levonását
lehet elrendelni.
(3) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet a szabálytalanságot a hazai kedvezményezettre vagy hazai
TA kedvezményezettre, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettjére vonatkozóan állapítja meg akkor is, ha annak
alapjául más személy vagy szervezet tevékenysége vagy mulasztása szolgált. A szabálytalanság megállapításával
összefüggésben elrendelt intézkedés a hazai kedvezményezettet, illetve a hazai TA kedvezményezettet vagy a hazai
TA projektrész kedvezményezettjét terheli.
(4) A szabálytalanság-felelős az (1) bekezdés b) pontja szerinti döntésről értesíti az elrendelt intézkedés
végrehajtásában érintetteket.

54. §

(1) A közbeszerzésekről szóló törvény vagy a közbeszerzési eljárásra vonatkozó egyéb jogszabály szabálytalanság
megállapítására okot adó megsértésének gyanúja esetén a szabálytalanság-felelős kezdeményezi a Közbeszerzési
Döntőbizottság eljárását.
(2) Közbeszerzést érintő jogsértés megállapítása esetén a szabálytalansággal érintett közbeszerzési eljárásban
az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személyek részére kifizetendő díj összegére eső támogatás
kifizetése egészben vagy részben megtagadható, visszakövetelhető.

55. §

(1) A pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezményt minden esetben egyedileg, az egyes ügyiratok alapján kell
megállapítani. A pénzügyi korrekció célja olyan helyzet visszaállítása, ahol a támogatásra elszámolt költség
összhangban van a vonatkozó uniós és nemzeti szabályokkal.
(2) Ha nem lehetséges egyedi módon számszerűsíteni a pénzügyi korrekció mértékét, vagy adott esetben aránytalan
lenne, vagy félrevezető eredményre vezetne az érintett kiadás egészének visszavonása, átalányon alapuló korrekciót
kell alkalmazni. Az átalányon alapuló korrekció mértékét a szabálytalanság súlya és pénzügyi következményei
alapján kell meghatározni.
(3) A hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettje
a pénzügyi korrekcióval érintett összeget nem használhatja fel, azt az érintett projekt költségvetésében zárolni kell.
A zárolt összegre vonatkozó további költségelszámolás nem nyújtható be.
(4) Ha az audithatóság ellenőrzési tevékenysége során az éves elszámolás korrekciójával járó hibát, szabálytalanságot
állapít meg,
a)
az irányító hatóság a soron következő éves elszámolást a pénzügyi korrekció összegével csökkentett
mértékben nyújtja be az Európai Bizottságnak,
b)
a nemzeti hatóság tájékoztatja a hazai kedvezményezettet vagy a hazai TA kedvezményezettet, illetve hazai
TA projektrész kedvezményezettjét a szabálytalanság megállapításáról,
c)
az audithatóság felkéri a nemzeti hatóságot, hogy kezdeményezze az éves elszámolás korrekcióját. A nemzeti
hatóság az audithatóság megállapítására vonatkozóan gondoskodik az e rendelet szerinti szabálytalansági
eljárás lefolytatásáról. Az irányító hatóság az érintett tételeket kiveszi az éves elszámolásból.
(5) A visszakövetelést elrendelő döntés számítási hibája ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának van helye.
(6) A szabálytalanság megtörténtét megállapító és a kifizetett támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelő
döntés esetén az irányító hatóság – ha a pénzügyi érdeksérelem elhárítása vagy mérséklése érdekében szükséges –
a visszafizetés megtörténtéig az érintett projektben részt vevő kedvezményezett részére a projekt keretében
teljesíthető további kifizetést felfüggeszti.

56. §		
Az együttműködési program irányítási és ellenőrzési rendszerével kapcsolatos szabálytalanság megállapításáról
– a nemzeti hatóság tájékoztatása alapján – az irányító hatóság tájékoztatja az audithatóságot.
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13. A szabálytalansági döntés elleni jogorvoslat
57. §

(1) Az a hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettje,
akivel szemben szabálytalansági vizsgálat került lefolytatásra, a szabálytalansági döntés jogszabálysértő volta,
uniós támogatási szerződésbe, hazai társfinanszírozási támogatási szerződésbe, illetve TA támogatási szerződésbe
(a továbbiakban együtt jelen alcím alkalmazásában: támogatási szerződés) vagy felhívásba ütközése esetén
a szabálytalansági döntés ellen egy alkalommal, jogorvoslattal élhet.
(2) A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétől számított tíz napon belül, írásban, az indokok
megjelölésével kell benyújtani – az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium jogorvoslati feladatokat ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: jogorvoslati egység) részére
címezve – a nemzeti hatósághoz.
(3) A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni
a)
az érintett projekt megnevezését, azonosító számát, a hazai kedvezményezett vagy hazai TA
kedvezményezett, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettje azonosításához szükséges adatokat,
b)
a szabálytalanságvizsgálati jelentés által megsértett rendelkezésekre vagy a visszakövetelést elrendelő
döntés számítási hibájára történő pontos hivatkozást és
c)
a jogorvoslati kérelem indokoltságát alátámasztó tényeket, körülményeket.
(4) A jogorvoslati kérelemben új – a szabálytalansági vizsgálat során nem vizsgált – tényekre és körülményekre is lehet
hivatkozni.

58. §

(1) A nemzeti hatóság a jogorvoslati kérelmet annak vizsgálata után
a)
a szabálytalansági vizsgálat dokumentumaival,
b)
a jogorvoslati kérelem tárgyában kialakított álláspontjával és
c)
a szabálytalansági vizsgálat tárgyában folyamatban lévő szabálytalansági, közbeszerzési döntőbizottsági
vagy egyéb hatósági, illetve bírósági eljárásról szóló tájékoztatással
együtt felterjeszti a jogorvoslati egységhez.
(2) A nemzeti hatóság álláspontja kialakítása során a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezettől
a szabálytalansági vizsgálattal kapcsolatban tájékoztatást kérhet. A tájékoztatást a költségellenőrzési tevékenységre
kijelölt szervezet haladéktalanul köteles a nemzeti hatóság rendelkezésére bocsátani.
(3) Ha a nemzeti hatóság a jogorvoslati kérelem felterjesztése előtt a kérelem alapján megállapítja, hogy
a szabálytalansági döntés jogszabályt sért, támogatási szerződésbe, illetve a felhívásba ütközik, vagy
a visszakövetelést elrendelő döntésben számítási hiba van, a szabálytalansági döntést visszavonhatja, illetve annak
számítási hibáját javíthatja.
(4) A szabálytalansági döntést hozó nemzeti hatóság a jogorvoslati kérelem felterjesztésével egy időben értesíti
a jogorvoslati eljárás megindításáról a szabálytalansági vizsgálattal érintett támogatási szerződés szerinti azon
hazai kedvezményezettet vagy a hazai TA kedvezményezettet, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettjét,
akire nézve a szabálytalansági döntés a támogatási jogviszonyból származó jogot vagy kötelezettséget állapít meg,
módosít, illetve szüntet meg.

59. §		
A szabálytalansági döntésben meghatározott intézkedések végrehajtása – ide nem értve a kifizetések
felfüggesztését – a jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve érdemi vizsgálat nélküli elutasításáig nem kezdhető meg.
60. §

(1) A jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, ha
a)
a jogorvoslati kérelmet az arra nyitva álló határidőn túl terjesztették elő,
b)
a jogorvoslati kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be,
c)
a beadvány tartalmilag nem minősül jogorvoslati kérelemnek vagy nem tartalmazza a jogszabály, a felhívás,
illetve a támogatási szerződés megsértett rendelkezésére vonatkozó pontos hivatkozást vagy a megsértett
rendelkezésre vonatkozó indokok részletes kifejtését,
d)
a hazai kedvezményezett vagy a hazai TA kedvezményezett, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettje
a szabálytalansági döntés ellen ismételten jogorvoslati kérelmet terjeszt elő.
(2) A jogorvoslati kérelmet az (1) bekezdés szerinti esetekben az iratok felterjesztéséig a nemzeti hatóság, azt követően
a jogorvoslati egység köteles érdemi vizsgálat nélkül elutasítani.
(3) A jogorvoslati kérelmet a kérelmező a jogorvoslati eljárás lezárásáig az erre irányuló nyilatkozattal visszavonhatja.
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61. §

(1) A jogorvoslati egység a sérelmezett szabálytalansági döntés és az azt megelőző szabálytalansági vizsgálat vizsgálata
során nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.
(2) Ha a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a jogorvoslati kérelem elbírálásához
szükséges, a jogorvoslati egység a jogorvoslati kérelem kiegészítésére szólíthatja fel a kérelmezőt.
(3) A jogorvoslati egység az iratok felterjesztését követően, a jogorvoslati eljárás során bármikor a nemzeti
hatóságtól további – a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a jogorvoslati
kérelem elbírálásához szükséges – tájékoztatást kérhet. A nemzeti hatóság köteles a tájékoztatást haladéktalanul
a jogorvoslati egység rendelkezésére bocsátani.
(4) A jogorvoslati egység az iratok felterjesztését követően, a jogorvoslati eljárás során bármikor utasíthatja
a nemzeti hatóságon keresztül a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezetet a kifizetések
felfüggesztésére vagy a felfüggesztés megszüntetésére. A kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről és
megszüntetéséről a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet haladéktalanul tájékoztatja az érintett hazai
kedvezményezettet. A hazai TA kedvezményezett, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettje tájékoztatásáról
a nemzeti hatóság közvetlenül gondoskodik.
(5) Ha a jogorvoslati kérelem tárgyában a döntés olyan előzetes kérdés eldöntésétől, illetve elbírálásától függ, amelynek
tárgyában az eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozik, annak döntése
közléséig a jogorvoslati egység a jogorvoslati eljárást felfüggeszti.
(6) Ha az (5) bekezdés szerinti eljárás még nincs megindítva, a jogorvoslati egység az eljárás megindítására
jogszabályban meghatározott határidőn belül is felfüggeszti a jogorvoslati eljárást.
(7) A jogorvoslati eljárás felfüggesztésének időtartama a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe nem számít
bele.

62. §

(1) A jogorvoslati egység a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:
a)
a szabálytalansági döntést helybenhagyja,
b)
a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és – a szabálytalansági gyanú fennállása esetén – új
szabálytalansági vizsgálat lefolytatására utasítja a nemzeti hatóságot, ha a jogorvoslati döntés
meghozatalához nincs elég adat, a jogorvoslati eljárás alatt új tény merült fel, vagy a tényállás tisztázása
szükséges, de arra a jogorvoslati eljárás keretében nincs lehetőség,
c)
a szabálytalansági döntést megsemmisíti annak jogsértő volta esetén, illetve ha megállapítást nyer, hogy
a szabálytalanság jogszabályban meghatározott feltételei – jogsértés, illetve az ennek következtében
bekövetkező pénzügyi érdeksérelem vagy ennek lehetősége – nem állnak fenn.
(2) Ha a jogorvoslati egység a szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest új szabálytalansági gyanút állapít meg,
ennek kivizsgálása érdekében új szabálytalansági vizsgálat lefolytatására utasítja a nemzeti hatóságot.
(3) A jogorvoslati egység tájékoztatja az érintetteket a jogorvoslati döntésről.
(4) A jogorvoslati eljárást a jogorvoslati kérelem beérkezésétől számított negyvenöt napon belül le kell zárni.

14. Jelentés a szabálytalanságokról
63. §

(1) A nemzeti hatóság a megállapított szabálytalanságokról jelentést küld
a)
az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Iroda részére, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 122. cikk (2) bekezdése szerinti esetben a szabálytalanságot megállapító döntés meghozatalát
követő tíz napon belül,
b)
az audithatóság részére, évente egy alkalommal összesítetten, a számviteli év végét követő két hónapon
belül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentést az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Iroda az újonnan megállapított
szabálytalanságok esetén a jelentés beérkezését követő tizenöt napon belül, egyéb esetben a negyedévet követő
két hónapon belül megküldi az Európai Csalás Elleni Hivatal részére, illetve tájékoztatásul annak személyes adatokat
nem tartalmazó kivonatát az audithatóságnak.
(3) Az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Iroda a nemzeti hatóság által küldött jelentést annak beérkezésétől
számított tizenöt napon belül – formai vagy tartalmi hiba megjelölésével – visszautasíthatja. A jelentést összeállító
szervezet a javítások elvégzése során figyelembe veszi, hogy a jelentés Európai Csalás Elleni Hivatal számára történő
megküldésének tagállami határidejét a visszautasítás ténye nem módosítja.
(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti jelentést haladéktalanul el kell készíteni, ha a szabálytalanságnak Magyarország
területén kívül is hatásai vannak.
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(5) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti jelentés elküldése elektronikus úton történik.
64. §		
A nemzeti hatóság a szabálytalanság megtörténtét megállapító döntést a döntés meghozatalát követő hatvan
napon belül a hazai kedvezményezett neve, a projekt megnevezése, a szabálytalanság elkövetésének módja,
a szabálytalanság következménye és a szabálytalansággal érintett összeg feltüntetésével – a személyes adatok
kivételével – a honlapján közzéteszi.
65. §		
Az irányító hatóság a rendszerszintű szabálytalanság megállapításáról, illetve a rendszerszintű szabálytalanság
tudomására jutásról a megállapítástól, illetve a tudomásra jutástól számított öt munkanapon belül értesíti
az audithatóságot.
66. §

(1) Az irányító hatóság a programszintű dokumentumokban foglaltak szerint közreműködik a csalás megelőzésében,
azonosításában.
(2) Ha az irányító hatóságnak csalás vagy annak gyanúja jut a tudomására, köteles erről értesíteni az audithatóságot,
valamint indokolt esetben az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Irodát.

IV. FEJEZET
ELLENŐRZÉS
15. A folyamatba épített ellenőrzés eljárásrendjének jóváhagyása
67. §		
A pénzügyi lebonyolítás és a folyamatba épített ellenőrzés eljárásrendjeit
a)
a közös technikai titkárság és a pénzügyi átutalási egység esetében az irányító hatóság,
b)
a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet esetében a nemzeti hatóság
hagyja jóvá.

16. Az audithatóság feladatai
68. §

(1) Az audithatóság a Program esetén az Európai Bizottság és az államháztartásért felelős miniszter iránymutatásai,
valamint a nemzetközileg elfogadott standardok alapján
a)
a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 25. cikk (2) bekezdésének megfelelően lefolytatja a kijelölési
kritériumok teljesülésének értékelését, elkészíti az értékelésről szóló jelentést és véleményt,
b)
elkészíti az auditstratégiát,
c)
elvégzi a rendszerellenőrzéseket,
d)
elvégzi a projektek mintavételes ellenőrzését,
e)
elvégzi az éves elszámolások vizsgálatát,
f)
ellenőrzést végez az Európai Bizottság felkérése esetén,
g)
nyomon követi az ellenőrzési jelentések megállapításait, javaslatai hasznosulását, az intézkedési tervek
végrehajtását,
h)
teljesíti az Európai Bizottság részére az éves beszámolási kötelezettségeket,
i)
véleményezi az Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó tagállami választervezeteket,
részt vesz a szükséges tárgyalások lefolytatásában,
j)
gondoskodik az Európai Bizottság audithatósági tevékenység hatékonyságát vizsgáló ellenőrzései által
felvetett kérdésekre adandó tagállami válaszok kialakításáról, a szükséges tárgyalások lefolytatásáról.
(2) Az audithatóság az (1) bekezdés szerinti feladatait az Európai Bizottság által meghatározott, valamint
a nemzetközileg elfogadott auditstandardok alapján látja el.

17. Ellenőrzési tervezés
69. §

(1) Az audithatóság a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 8. cikk (2) bekezdés szerinti pénzügyi megállapodás
aláírását követő kilenc hónapon belül benyújtja az auditstratégiát az Európai Bizottság részére.
(2) Ha az Európai Bizottság észrevételt tesz, az audithatóság felülvizsgálja az auditstratégiát a válaszadásra
meghatározott határidőn belül, és válaszát megküldi az Európai Bizottság részére.
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(3) Az audithatóság 2018-tól 2024-ig köteles évente felülvizsgálni az auditstratégiát.
(4) Az audithatóság az Európai Bizottsággal egyeztetett auditstratégiát megküldi az irányító hatóság részére.
(5) Az audithatóság az auditstratégiában foglaltaknak megfelelően köteles elkészíteni minden évben az éves
ellenőrzési tervét, amelyet tájékoztatás céljából megküld az államháztartásért felelős miniszter és az irányító
hatóság részére.

18. Rendszerellenőrzés
70. §

(1) Az audithatóság éves rendszerességgel elvégzi a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 28. cikk
(6) bekezdése szerinti rendszerellenőrzéseket.
(2) Az audithatóság az (1) bekezdés szerinti rendszerellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést a jelentés lezárását
követően haladéktalanul megküldi az Európai Bizottság és az ellenőrzött szervezet részére.

19. Mintavételes projektellenőrzés
71. §

(1) Az audithatóság köteles évente elvégezni az irányító hatóság által az előző számviteli évben az Európai Bizottság
részére bejelenteni tervezett költségek mintavételes ellenőrzését.
(2) Az audithatóság részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani az IMIR 2014–2020 rendszerben tárolt adatokhoz.
(3) Az audithatóság a Program elfogadását követő évtől minden év december 15-éig elkészíti az előző számviteli évre
vonatkozó ellenőrzési jelentést, amelyet haladéktalanul megküld az irányító hatóság részére.

20. Intézkedési terv
72. §

(1) A Program végrehajtásában vagy ellenőrzésében érintett szervezet vagy hatóság vezetője köteles valamennyi
vonatkozó, a Programmal összefüggő ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított húsz napon belül intézkedési
tervet készíteni, ha a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylő megállapítás szerepel, és felelős annak
végrehajtásáért, illetve a végrehajtás nyomon követéséért.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet vezetője gondoskodik az intézkedési terveik – így különösen a szabálytalanságok
kezelésével kapcsolatos intézkedések – megvalósításának folyamatos nyomon követéséről.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szervezet vezetője minden évben, november 15-i zárónappal beszámolót készít
a (2) bekezdés szerinti tevékenységéről, és azt, valamint az alátámasztó dokumentumokat tizenöt napon belül
tájékoztatás céljából megküldi az audithatóság részére.

V. FEJEZET
AZ IMIR 2014–2020 RENDSZERRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
73. §

(1) A Program végrehajtásában részt vevő szervezet köteles az IMIR 2014–2020 rendszert használni a végrehajtási,
kifizetési, ellenőrzési, monitoring-, költségellenőrzési és hitelesítési feladata ellátása során, valamint köteles
felhasználni az ezen feladatához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettsége ellátásához.
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szervezet köteles az IMIR 2014–2020 rendszert használni a hazai társfinanszírozási
szerződés, valamint az annak alapján végrehajtandó kifizetés és visszafizetés kezelésére.

74. §

(1) Ha az IMIR 2014–2020 rendszer moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosítja, az adott
modulban el nem végezhető feladatok, kifizetések rendezése – az irányító hatóság vagy a nemzeti hatóság által
egyedileg meghatározott módon történő – dokumentálását kell biztosítani, és haladéktalanul gondoskodni kell
az érintett modulokban az adatok teljes körű utólagos rögzítéséről.
(2) Ha az IMIR 2014–2020 rendszer finanszírozási modulja nem biztosítja az átutalási megbízás rögzítését, akkor
– az utalás irányító hatóság vagy nemzeti hatóság által egyedileg meghatározott módon történő dokumentálása
mellett – az átutalási megbízás kiállítása az IMIR 2014–2020 rendszeren kívül, papír alapon is történhet.
Az (1) bekezdésben meghatározott, a feladatok papír alapon történő elvégzésének kötelezettsége vonatkozik
az értesítési, tájékoztatási kötelezettségekre is.
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(3) A kedvezményezett rendelkezésére bocsátott IMIR 2014–2020 rendszert egyedi jelszóval kell védeni. A jelszó
biztonságáért, a jelszó használatával az IMIR 2014–2020 rendszerben elvégzett műveletekért a kedvezményezett
felelős.
(4) Az IMIR 2014–2020 rendszerben használt elektronikus aláírások a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz
kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében
hiteles aláírásnak minősülnek, kiváltják az ahhoz fűződő joghatásokat, és bírósági eljárásokban bizonyítékként
elfogadhatók.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. Hatályba léptető rendelkezés
75. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

22. Az Európai Unió jogának való megfelelés
76. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok
és eljárások megállapításáról szóló, 2014. március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó
egyedi rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. augusztus 18-i 897/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23. Módosító rendelkezés
77. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdés
h) pontjában az „ENPI” szövegrész helyébe az „ENI” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 84/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló
együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi 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 Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési
programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában
1. audit hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke, a 447/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 37. cikk (3) bekezdése és a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 28. cikke szerinti
tevékenységet ellátó szervezet,
2. auditor csoport: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (2) bekezdése, a 447/2014/EU
bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (3) bekezdése és a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 28. cikk
(2) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó munkacsoport,
3. hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk
(4) bekezdése, a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó
szervezet,
4. igazoló hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke és a 447/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 37. cikk (2) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó szervezet,
5. információs pont: az 5. § és a 8. § szerinti program hatékony lebonyolítását szakmailag támogató szervezet,
6. irányító hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke, a 447/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése és a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 26. cikke szerinti
tevékenységet ellátó szervezet,
7. költségellenőrzést végző szervezet: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikk (6) bekezdés b) pontja,
továbbá 32. cikk (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó szervezet,
8. közös technikai titkárság: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 27. cikk (1) bekezdése szerinti szervezet,
9. közös titkárság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (2) bekezdése és a 447/2014/EU
bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti szervezet,
10. nemzeti hatóság: valamely határon átnyúló együttműködési program vonatkozásában tagállami hatáskörbe
rendelt feladatok végrehajtásáért felelős szervezet,
11. program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás: valamely határon átnyúló
együttműködési programban részt vevő partnerországok által az adott program hatékony működtetéséhez
szükséges költségek fedezésére évenként nyújtott hozzájárulás,
12. regionális koordináció: a 7. § szerinti program hatékony lebonyolításának szakmai támogatása.”
2. §		
A 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. § e) pontjában a „hitelesítési tevékenységre kijelölt” szövegrész helyébe
a „költségellenőrzést végző” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 85/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi 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 Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 13. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Ha a projektrész megvalósításához nyújtott uniós támogatás és hazai társfinanszírozás összege eléri vagy
meghaladja az egymillió eurót, a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzésen felül a projektrészt minden, a hazai
kedvezményezett által benyújtott jelentés elfogadása előtt a helyszínen ellenőrizni kell. A hitelesítési tevékenységre
kijelölt szervezet ettől eltekinthet, ha a hazai kedvezményezett által benyújtott jelentés elfogadása előtti egy évben
már történt helyszíni ellenőrzés, vagy ha a benyújtott jelentés nem tartalmaz elszámolni kívánt költséget, illetve
kizárólag csak munkabér-elszámolást, illetve átalányköltséget tartalmaz.”
2. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a szabálytalanság megállapításához a Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság vagy bíróság előzetes
döntése, illetve szakértői vizsgálat szükséges, a szabálytalansági vizsgálat külön döntés nélkül felfüggesztésre kerül
a Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság, bíróság döntésének vagy a szakvéleménynek a szabálytalansági
vizsgálatot lefolytató szervezet által történő kézhezvételéig. A felfüggesztés időtartama az ügyintézési határidőbe
nem számít bele.”
3. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szabálytalanságot megállapító és a kifizetett támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelő döntés
esetén az 1. § a), b) és d) pontjában meghatározott programok esetében az irányító hatóság – ha a pénzügyi
érdeksérelem elhárítása vagy mérséklése érdekében szükséges – a visszafizetés megtörténtéig az érintett
projektben részt vevő kedvezményezett részére a projekt keretében teljesíthető további kifizetést felfüggeszti.”
4. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 25. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„25. Uniós támogatás túlszerződése
66. § Az 1. § c) pontja szerinti együttműködési program esetében a programban részt vevő országok által aláírt
külön megállapodás értelmében az uniós támogatáson felül köthető uniós támogatási szerződés (a továbbiakban:
túlszerződés).
66/A. § A túlszerződés módszertanát a nemzeti hatóság az államháztartásért felelős miniszter bevonásával készíti
elő, figyelembe véve a 66. § szerinti külön megállapodásban foglaltakat. A módszertant az államháztartásért felelős
miniszter hagyja jóvá.
66/B. § (1) Az uniós támogatás túlszerződésével érintett projektekben részt vevő hazai kedvezményezettek részére
a kapcsolódó hazai társfinanszírozás a 4–7. §-ban meghatározott szabályok szerint kerül biztosításra.
(2) Az uniós támogatás túlszerződésével érintett projektekben részt vevő hazai kedvezményezettek részére uniós
támogatás megelőlegezése nem folyósítható.”
5. §		
A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
a)
22. § (1) bekezdésében az „IMIR 2014–2020 rendszerben történő rögzítést” szövegrész helyébe az „erről szóló
döntésről való értesítést” szöveg,
b)
27. § (1) bekezdésében a „zárni” szövegrész helyébe a „zárni, amely határidőt a nemzeti hatóság egy
alkalommal legfeljebb további negyvenöt nappal meghosszabbíthatja” szöveg,
c)
63. § (2) bekezdésében a „tárgyévre átcsoportosítható” szövegrész helyébe a „tárgyévre, valamint a TA projekt
keretében még hátralévő évekre átcsoportosítható” szöveg
lép.
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6. §		
Hatályát veszti a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
a)
8. § (1a) bekezdésében az „és d)” szövegrész,
b)
9. § (6) bekezdés a) pontjában az „a) pontja” és a „– beleértve a 46. § (1) bekezdés szerinti uniós előleget is –”
szövegrész,
c)
9. § (6) bekezdés b) pontja,
d)
24. §-ában az „a szabálytalansági gyanút, a szabálytalansági vizsgálat megindításának vagy elutasításának
tényét” szövegrész.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési
állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 3/2018. (IV. 20.) AB határozata
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénnyel kapcsolatos
mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panaszok tárgyában – dr. Pokol Béla és dr. Varga Zs. András
alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:
1.

2.

3.

Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdését sértő mulasztásban megnyilvánuló
alaptörvény-ellenesség áll fenn annak következtében, hogy a jogalkotó a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénnyel nem biztosította a Magyar Nemzeti Bank
által létrehozott, közpénzekből finanszírozott alapítványok által természetes személyek számára nyújtott
támogatások átláthatóságát.
Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2018. szeptember hó 30. napjáig
tegyen eleget.
Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.123/2016/6/II. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék
35.P.22.353/2015/10. számú, a Fővárosi Ítélőtábla ítéletével helybenhagyott ítélete, továbbá a Fővárosi
Ítélőtábla 2.Pf.20.149/2016/7/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat elutasítja.
Az Alkotmánybíróság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 3. § 5. pontjának „a személyes adat fogalma alá nem eső” szövegrésze alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.
Indokolás
I.
[1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján két,
tartalmilag hasonló alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz. Az ügyek tárgyi összefüggésére
tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszokat az Abtv. 58. § (2) bekezdése alapján egyesítette és egy
eljárásban bírálta el.
[2] Elsőként benyújtott alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.123/2016/6/II. számú, valamint
a Fővárosi Törvényszék 35.P.22.353/2015/10. számú, a Fővárosi Ítélőtábla ítéletével helybenhagyott ítélete
alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
[3] Másodikként előterjesztett alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.149/2016/7/II. számú ítélete
alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
[4] Az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján vagylagosan előterjesztett kérelmében indítványozta az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
3. § 5. pontjának „a személyes adat fogalma alá nem eső” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és
megsemmisítését.
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[5] 2. Az első alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó 2015. február 25-én az Infotv.
28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztett elő a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által
alapított Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítványhoz (a továbbiakban: alperes). Az indítványozó adatigénylésében
az alperestől kérte, hogy tegyék megismerhetővé számára a „2014–2015-ös akadémiai évben:
–
az egyes pályázatokra hány jelentkezés érkezett?
–
kik vettek részt a pályázatok elbírálásában, milyen pontozási rendszer alapján hoztak határozatot?
–
kik nyertek az egyes pályázatokon, mennyi pénzt?
–
milyen vállalásokat tettek a nyertesek a pályázati összeg odaítélésnek fejében, ezeket mikor teljesítették
(illetve, ha még nem teljesítették, mikor jár le a teljesítési határidő?)
–
mekkora kerete van a jegybanknak az összes pályázatra a 2014–2015-ös akadémiai évben, és mekkora lesz
a 2015–2016-os akadémiai évben?”
[6] Az alperes 2015. március 5-én kelt válaszában a kiadni kért közérdekű adatok indítványozó részére történő
rendelkezésre bocsátását megtagadta.
[7] Az adatigénylés elutasítása miatt, ennek bírósági felülvizsgálata érdekében az indítványozó az Infotv. 31. §-a alapján
pert indított. Keresete alapján az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék az adatigénylés teljesítésére kötelezte
az alperest, de a természetes személy pályázók személyes adatai megismerésére irányuló adatigény teljesítésével
kapcsolatban előterjesztett kereseti kérelmet elutasította. Ezt követően a Fővárosi Ítélőtábla – az alperes, illetve
a felperes fellebbezése alapján eljárva – az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette,
fellebbezett rendelkezését helybenhagyta. A másodfokú bíróság tehát nem találta alaposnak a felperes
fellebbezését, s nem kötelezte az alperest a nyertes pályázók nevének megismerhetővé tételének biztosítására.
(Az indítványozó alkotmányjogi panaszában jelezte, hogy a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nem
terjesztett elő.)
[8] 3. A második alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó 2015. február 25-én az Infotv.
28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztett elő az MNB által alapított Pallas Athéné Geopolitikai
Alapítványhoz (a továbbiakban: alperes). Az indítványozó adatigénylésében az alperestől kérte, hogy tegyék
megismerhetővé számára a „2014–2015-ös akadémiai évben:
–
az egyes pályázatokra hány jelentkezés érkezett?
–
kik vettek részt a pályázatok elbírálásában, milyen pontozási rendszer alapján hoztak határozatot?
–
kik nyertek az egyes pályázatokon, mennyi pénzt?
–
milyen vállalásokat tettek a nyertesek a pályázati összeg odaítélésének fejében, ezeket mikor teljesítették
(illetve, ha még nem teljesítették, mikor jár le a teljesítési határidő?)
–
mekkora kerete van a jegybanknak az összes pályázatra a 2014–2015-ös akadémiai évben, és mekkora lesz
a 2015–2016-os akadémiai évben?”
[9] Az alperes 2015. március 5-én kelt válaszában a kiadni kért közérdekű adatok indítványozó részére történő
rendelkezésre bocsátását megtagadta.
[10] Az adatigénylés elutasítása miatt, ennek bírósági felülvizsgálata érdekében az indítványozó az Infotv. 31. §-a alapján
pert indított. Keresete alapján az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék 5.P.22574/2015/10. számú ítéletében
az adatigénylés teljesítésére kötelezte az alperest; kereseti kérelmét mindazonáltal részben elutasította, mivel
az indítványozó maga elállt az adatigénylésében szereplő utolsó kérdéstől, hogy mekkora kerete van a Jegybanknak
a pályázatra. Ezt követően a Fővárosi Ítélőtábla – az alperes fellebbezése alapján eljárva – az elsőfokú bíróság
ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette, fellebbezett rendelkezését részben megváltoztatta és a nyertes
pályázók nevének kiadására irányuló keresetet is elutasította. (Az indítványozó alkotmányjogi panaszában jelezte,
hogy a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nem terjesztett elő.)
[11] 4. Az indítványozó mindkét alkotmányjogi panaszában azt állította, hogy a támadott ítéletek sértik az Alaptörvény
VI. cikk (2) bekezdésében foglalt közérdekű adatok megismeréséhez való jogát. A közérdekű adatok
megismeréséhez való joga aránytalan korlátozásának vélte azt a bírói jogértelmezést, miszerint adatigénylését
egészében véve azért nem kellett teljesíteni, mert ennél fogva a nyertes pályázók személyes adatai az Infotv.-vel
ellentétes módon válnának kezelhetővé (megismerhetővé). A kétséget kizáróan közpénzzel gazdálkodó és
közfeladatot ellátó alperes pályázatán nyertes pályázók nevének nyilvánosságtól való elzárását illetően vitatta,
hogy ez az adat ne minősülne az Alaptörvény alapján közérdekű (közérdekből nyilvános) adatnak, amelynek
megismerését a személyes adatok védelméhez való jogra hivatkozással korlátozni lehet.
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[12] 5. Az indítványozó mindkét alkotmányjogi panaszában vagylagosan kérte az Infotv. 3. § 5. pontjának „a személyes
adat fogalma alá nem eső” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó szerint e rendelkezés gátja lehet a személyes adatok közérdekű adatként történő megismerésének,
mégpedig anélkül, hogy az adatkezelő köteles lenne mérlegelni: a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot
valóban indokolt-e korlátozni a személyes adatok védelméhez való jogra hivatkozással. Ezért az indítványozó szerint
az Infotv. e rendelkezése nincs összhangban az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésével, lerontja a közpénzekre (azok
elnyerésére) vonatkozó adatok közérdekű adatként történő érvényesülését.
II.
[13] 1. Az Alaptörvény érintett rendelkezései:
„VI. cikk (2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez.”
„39. cikk (2) A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre
vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve
szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.”
[14] 2. Az Infotv. érintett rendelkezései:
„3. § E törvény alkalmazása során:
[…]
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint
az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
[…]
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra,
a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; […]”
„26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot
ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy
a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel –
erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre,
munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok
a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz
kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános személyes adatok
honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény
rendelkezései irányadóak.”
„27. § (3) Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati
költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel,
az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez –
való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna,
feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
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(3a) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles
e jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló
igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok
nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó
nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.”
[15] 3. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.)
érintett rendelkezése:
„1. § (1) E törvény hatálya
a) az államháztartás alrendszereiből,
b) az európai uniós forrásokból,
c) a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott,
pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat – (a továbbiakban együttesen:
személy) számára odaítélt, természetben vagy pénzben juttatott támogatásokra terjed ki.”
III.
[16] Az Alkotmánybíróság mindenekelőtt vizsgálta, hogy az alkotmányjogi panaszok megfelelnek-e az Abtv.-ben
az alkotmányjogi panaszok befogadhatóságára megállapított kritériumoknak.
[17] Az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt az Abtv. 30. § (1) bekezdése értelmében a sérelmezett döntés
kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet benyújtani, mégpedig az Abtv. 53. § (2) bekezdésének
megfelelően az ügyben első fokon eljárt bírósághoz címezve.
[18] A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.123/2016/6/II. számú jogerős ítéletét 2016. június 13-án kézbesítették az indítványozó
jogi képviselőjének. Az elsőfokú bíróság közlése szerint az indítványozó az alkotmányjogi panaszát
2016. augusztus 12-én, tehát az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül adta postára az elsőfokú
bíróságnak címezve.
[19] A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.149/2016/7/II. számú jogerős ítéletét 2016. július 11-én kézbesítették az indítványozó
jogi képviselőjének. Az elsőfokú bíróság közlése szerint az indítványozó az alkotmányjogi panaszát
2016. szeptember 8-án, tehát az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül adta postára az elsőfokú
bíróságnak címezve.
[20] Mindkét alkotmányjogi panasz tartalmazza az Abtv. 52. § (1b) bekezdésében felsorolt kötelező indítványi elemeket.
Az indítványozó mindkét panaszában:
–
megjelölte az Abtv. 27. §-át, amely megalapozza az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására;
–
megjelölte az Alkotmánybíróság által vizsgálandó bírói döntéseket (a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.123/2016/6/II.
számú, valamint a Fővárosi Törvényszék 35.P.22.353/2015/10. számú ítéletét, illetve a Fővárosi Ítélőtábla
2.Pf.20.149/2016/7/II. számú ítéletét), továbbá megjelölte a támadott rendelkezést (Infotv. 3. § 5. pontjának
„a személyes adat fogalma alá nem eső” szövegrészét);
–
megjelölte az Alaptörvényben biztosított jog [VI. cikk (2) bekezdése] sérelmét;
–
kifejtette a közérdekű adatok megismeréséhez való Alaptörvényben biztosított joga sérelmének lényegét,
e vonatkozásban előadta a bírói döntések, illetve a támadott rendelkezés alaptörvény-ellenességére
vonatkozó okfejtését;
–
előterjesztett kifejezett kérelmet a támadott ítéletek, illetve a támadott rendelkezés megsemmisítésére.
[21] Az indítványozó a jogorvoslati lehetőségét kimerítette. Az indítványozó az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a,
valamint 51. § (1) bekezdése szerint jogosultnak tekinthető, nyilvánvalóan érintett, a támadott bírósági ítéletekben
peres félként szerepel. A támadott két jogerős ítélet az adott ügyek érdemében hozott döntésnek minősül.
[22] Az Abtv. 29. §-a alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló
alaptörvény-ellenesség vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be.
[23] Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerinti közérdekű adatok megismeréséhez való jog sérelmét állító indítványok
olyan alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vetnek fel, ami az adatigény elutasításának felülvizsgálata
tárgyában hozott bírói ítéletek érdemét érinti. Az indítványok alapján vizsgálandó, hogy sérti-e a közérdekű
adatok megismeréséhez való jogot, ha a bíróság szerint a közérdekű adatigény elutasításához elegendő hivatkozni
arra, hogy a kért adatok személyes adatok. Vizsgálandó ennek kapcsán különösen az, hogy sérti-e a közérdekű
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adatok megismeréséhez való jogot, ha ennek az alapjognak, illetve a személyes adatok védelméhez való jognak
a konfliktusát a bíróság nem az Alaptörvénnyel összhangban oldja fel. Vizsgálandó, hogy arányos korlátozást
biztosító mérlegelés nélkül megengedhető-e az egyik alapjogot a vele ütköző másik alapjoggal szemben korlátozni.
[24] Az Alkotmánybíróságnak az alkotmányjogi panaszok alapján különösen az előbbi kérdések kapcsán kell vizsgálnia
azt, hogy a támadott bírói döntések sértik-e az indítványozó Alaptörvényben biztosított alapjogát. Az indítványok
alapján az Alkotmánybíróságnak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség tárgyában
kell döntenie, hiszen a sérelmezett bírói jogértelmezés, ami miatt az indítványozó az alaptörvény-ellenesség
megállapítását kérte, a támadott ítéletek fontos, központi elemét képezi.
[25] A fentiek alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszokat befogadta.
IV.
[26] Az alkotmányjogi panaszok nem megalapozottak.
[27] 1. Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, illetve az Abtv. 27. §-a értelmében
alkotmányjogi panasz alapján a támadott bírói döntés Alaptörvénnyel való összhangját vizsgálja.
Az Alkotmánybíróság a bírói döntések felülvizsgálatát az Alaptörvény 28. cikkére figyelemmel végzi el.
Az Alaptörvény 28. cikke szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok
céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alkotmánybíróság már többször rámutatott arra, hogy
„[a]z Alkotmánybíróság a bíróságok ítéleteit […] akkor bírálhatja felül, ha azok az Alaptörvény megszabta
értelmezési tartományt megsértik, és ezáltal a bírói döntés alaptörvény-ellenes lesz” {3119/2015. (VII. 2.) AB
végzés, Indokolás [22]; 3031/2016. (II. 23.) AB végzés, Indokolás [19]; 16/2016. (X. 20.) AB határozat, Indokolás [16];
17/2016. (X. 20.) AB határozat, Indokolás [25]}.
[28] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 27. §-a alapján folytatott jelen eljárásban a támadott bírói döntéseknek, s a bennük
foglalt bírói jogértelmezésnek az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésével való összhangját vizsgálta. Az indítványozó
az alábbi bírói jogértelmezés kapcsán tartotta a támadott jogerős ítéleteket az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésébe
ütközőnek.
[29] A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.123/2016/6/II. számú ítéletében – az elsőfokú ítéletre utalva – úgy érvelt, hogy
az „Infotv. 3. § 5. pontjának, a 3. § 2. pontjának és a 3. § 6. pontjának fogalommeghatározásaiból kiindulva
a természetes személy pályázók adatait illetően azokat sem közérdekű, sem közérdekből nyilvános adatként nem
találta nyilvánosságra hozható adatoknak. A közfeladatot ellátó szerv jellegére, a pénz felhasználásának céljára
figyelemmel azt állapította meg, hogy a pályázók személyes adatainak védelme elsőbbséget élvez a közpénzek
felhasználásának átláthatóságához fűződő joggal szemben. Ezért az alperest feljogosította a természetes személy
pályázók személyes adatainak felismerhetetlenné tételére és elutasította a keresetet a nyertes személy pályázók
nevének közlését érintően.” A bíróság tehát úgy ítélte meg, hogy a természetes személy pályázók személyes
adatai nem minősültek sem közérdekű adatnak, sem közérdekből nyilvános adatnak, megismerésük biztosítására
ennélfogva nem tartotta alkalmazhatónak az Infotv. 26. § (1) bekezdését.
[30] A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.149/2016/7/II. számú ítéletében az Infotv. 3. § 5. pontja alapján úgy foglalt állást, hogy
e „törvényi rendelkezés a személyes adatot kiveszi a közérdekű adat köréből, azaz személyes adat soha nem lehet
közérdekű adat. Az Infotv. 3. § 6. pontja értelmében közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem
tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét, vagy hozzáférhetővé tételét
törvény közérdekből elrendeli. Személyes adat tehát csak közérdekből nyilvános adatként törvényi rendelkezés
alapján hozható nyilvánosságra az érintett személy hozzájárulásának hiányában. A fenti rendelkezések értelmében
tehát a közérdekű adat fő szabály szerint nyilvános, annak nyilvánossága törvényben meghatározott esetekben
korlátozható, míg a személyes adat vonatkozásában a fő szabály az, hogy a személyes adat nem nyilvános, de
törvény rendelheti el azok nyilvánosságra hozatalát. Közérdekből nyilvános adatok ezért személyes adatok is
lehetnek.” A bíróság az Infotv. 26. § (2) bekezdése és 27. § (3a) bekezdése, valamint a Knyt. 1. § (1) bekezdése alapján
mindazonáltal arra a következtetésre jutott, hogy „konkrét törvényi felhatalmazás hiányában nincs lehetőség arra,
hogy a nyertes pályázók neve közérdekből nyilvános személyes adatként kiadásra kerüljön. Az alperes által nyújtott
támogatásban részesülő természetes személyek neve nem válik közérdekből nyilvános adattá, függetlenül attól,
hogy más, az államháztartás alrendszereihez tartozó, közfeladatot ellátó szerveknek, a pályázatok nyerteseinek
a nevét a közpénzek jogosultjainak neveként nyilvánosságra kell hozniuk. Az adatelv alapján a közérdekű
adatot tartalmazó dokumentumok kiadására köteles alperes jogosult a személyes adatok tekintetében az Infotv.
30. § (1) bekezdésében meghatározott kitakarásra vonatkozó szabály alkalmazására.”
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[31] 3. A fentiekben idézett bírói jogértelmezést az indítványozó azért kifogásolta, mert szerinte a perben vitatott
személyes adatokat (a közpénzekkel gazdálkodó és közfeladatot ellátó alperes pályázatán nyertes pályázó
természetes személyek nevét) az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése alapján közérdekű (közérdekből nyilvános)
adatnak kellett volna minősíteni, s így nem lett volna szabad megengedni, hogy azokat a személyes adatok
védelméhez való jogra hivatkozással a nyilvánosságtól elzárják.
[32] Az Alaptörvénynek az indítványozó által felhívott VI. cikk (2) bekezdése alapvető jogként garantálja a közérdekű
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot. Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében az egyik főszabály az,
hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez, vagyis minden közérdekű adat
nyilvános. A közérdekű adatokat illetően a nyilvánosság elv főszabálykénti érvényesüléséhez szükséges, hogy az arra
köteles adatkezelő a közérdekű adatok megismerését – proaktív módon, illetve adatigénylés alapján – biztosítsa
{21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [35]}; 2/2014. (I. 21.) AB határozat (a továbbiakban: Abh1.), Indokolás [41]}.
[33] Az Alkotmánybíróság a 8/2016. (IV. 6.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh2.), majd a 3077/2017.
(IV. 28.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh3.) vizsgálta, hogy az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerinti
alapjog tárgya önmagában az Alaptörvény alapján meghatározható-e. Ennek kapcsán az Alkotmánybíróság
rámutatott az alábbiakra: „[a]z Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerint mindenkinek joga van a közérdekű
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A közérdekű adatok körét a törvény preambuluma szerint kifejezetten
»az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VI. cikke alapján« megalkotott, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja határozza
meg, általános jelleggel. Ugyanakkor az Alaptörvény »A közpénzek« című fejezetben [39. cikk (2) bekezdés]
a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásra vonatkozóan konkrétan rögzíti a nyilvánosság előtti elszámolás, illetve
az átláthatóság és a közélet tisztaságának az elvét. Ennek garanciájaként az Alaptörvény konkrétan kimondja azt
is, hogy a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok. Egy speciális adatkört tehát
– függetlenül az adatkezelő személyétől, attól, hogy adott esetben milyen szervtípusba tartozik, milyen jogi
formában működik vagy milyen tevékenységet folytat – maga az Alaptörvény minősít közérdekű adatnak” {Abh2.,
Indokolás [17]; Abh3., Indokolás [28]}.
[34] Az Abh3.-ban az Alkotmánybíróság kifejtette: „Az Infotv. 3. § 5. és 6. pontja szerinti adatokat (közérdekű,
illetve közérdekből nyilvános adat) illetően nem vitatott, hogy ezen adatok megismerésének biztosítása
az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésébe foglalt alapjog érvényesülését szolgálja. Épp ezért abban az esetben,
amikor megállapítható, hogy a jogalkalmazó jogértelmezés útján leszűkíti az előbbi – az Infotv. 3. § 5. és 6. pontja
szerinti közérdekű, illetve közérdekből nyilvános – adatok körét (az Infotv.-ben nem szabályozott további
feltételek figyelembevételével), s ilyen módon indokolatlanul korlátozza az információszabadság érvényesülését,
e jogértelmezés az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerinti alapjog sérelmére vezet” (Indokolás [30]).
[35] Az Abh3. ugyanakkor azt is rögzítette: „Az Alkotmánybíróság a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
korlátozását érintő ügyben a támadott bírói döntést kizárólag alkotmányossági szempontból vizsgálja felül. A bírói
döntés alkotmányossági felülvizsgálata során így nem foglal állást arról, hogy az alapul fekvő ügyben kiadni kért
konkrét adatok közérdekű, közérdekből nyilvános adatnak minősülnek-e vagy sem. Ez ugyanis az Infotv. 3. § 5. és
6. pontja, vagyis a közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános adat törvényi fogalmának alkalmazását igénylő
jogalkalmazói feladat, amire jogvita esetén a bíróság hivatott” (Indokolás [27]).
[36] Az Alkotmánybíróság az előbbiekből következően a jelen ügyben sem foglalhatott állást arról, hogy az indítványozó
által kiadni kért konkrét adatok (a közpénzekből finanszírozott alperes szervezetek pályázatán nyertes,
közpénzekből támogatott természetes személyek adatai) közérdekű, közérdekből nyilvános adatnak minősülnek-e.
Ennek megítélése ugyanis bírósági hatáskör. [Alkotmánybírósági hatáskör lenne, ha az Alaptörvény 39. cikk
(2) bekezdése alapján a „közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok” fogalmát kellene értelmezni, vagyis
azt, hogy az Alaptörvény e körben milyen adatokat minősít közérdekű adatnak. Alkotmánybírósági hatáskörbe
tartozik továbbá az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése alapján annak értelmezése is, hogy milyen (közérdekű,
közérdekből nyilvános) adatok megismerhetővé tételét kell a közpénzekkel gazdálkodó szervezetnek biztosítania
ahhoz, hogy a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával a nyilvánosság előtt elszámoljon. Az alapügyben viszont
a közpénzekből finanszírozott alperes szervezetek pályázatán nyertes természetes személyek személyes adatainak
a megismerhetősége merült fel kérdésként.] Az Alkotmánybíróság a bírói döntést érintően így csak azt vizsgálhatta,
hogy a bírói jogértelmezés sérti-e az Alaptörvény megszabta értelmezési tartományt, s korlátozta-e ilyen módon
a közérdekű (közérdekből nyilvános) adatok körének megismerését, az információszabadság érvényesülését.
Ez azonban a vitatott bírói döntések kapcsán az indítványozó állításával ellentétben nem volt megállapítható.
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[37] Nem a jogalkalmazó, hanem maga a törvény köti feltételekhez a személyes adatok megismerését. Az Infotv. 3. §
5. pontja eleve kizárja a személyes adatokat a közérdekű adat fogalmából, mely ekként akadályát képezi annak,
hogy személyes adatok közérdekű adatként megismerhetővé váljanak. Az Infotv. 3. § 6. pontja szerinti közérdekből
nyilvános adatok megismerhetőségét érintően sem állapítható meg, hogy jogértelmezéssel korlátozta a bíróság
az információszabadság érvényesülését. Közérdekből nyilvános adat – az Infotv. értelmében – a közérdekű adat
fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét, vagy
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. A (közérdekű adat fogalma alá nem tartozó) személyes adatok
tehát közérdekből nyilvánosságra hozhatók, de ezt törvényben kell elrendelni. Az eljáró bíróság ennek megfelelően
vonta le azt a következtetést, hogy „konkrét törvényi felhatalmazás hiányában nincs lehetőség arra, hogy a nyertes
pályázók neve közérdekből nyilvános személyes adatként kiadásra kerüljön.” Ez a következtetés tehát magából
az Infotv.-ből ered. A személyes adatok védelmének ugyanis alapvető törvényi biztosítéka, hogy a személyes
adatok csak akkor kezelhetők, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény (vagy törvény felhatalmazása
alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete) közérdeken alapuló célból elrendeli [Infotv.
5. § (1) bekezdés]. Az adatnyilvánosságot elrendelő törvényi szabály nélkül – az indítvánnyal ellentétben – nem
volt tehát a bíróság által vizsgálható, hogy az alperes pályázatán nyertes pályázók személyes adatát indokolt-e
megismerhetővé tenni, nem volt a bíróság által mérlegelhető ezért az sem, hogy a nyertes pályázók mely személyes
adatainak megismerhetővé tétele minősülne arányos beavatkozásnak a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
biztosítása érdekében.
[38] Mindezt figyelembe véve nem volt megállapítható, hogy a bíróság jogértelmezés útján korlátozta
az információszabadság érvényesülését és ezáltal megsértette az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdését. Ezért
az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.123/2016/6/II. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék
35.P.22.353/2015/10. számú, a Fővárosi Ítélőtábla ítéletével helybenhagyott ítélete, továbbá a Fővárosi Ítélőtábla
2.Pf.20.149/2016/7/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
alkotmányjogi panaszokat elutasította.
V.
[39] Az Alkotmánybíróság a fentiekben megállapította, hogy az adatnyilvánosság törvényi elrendelése nélkül az Infotv.
31. § (1) bekezdése szerinti perben nincs helye bírói mérlegelésnek azt illetően, hogy a közpénzekből finanszírozott
alperes szervezetek pályázatán nyertes, s ekként közpénzekből támogatott természetes személyek személyes adata
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának biztosítása érdekében – nyilvánosságra hozható-e.
[40] A személyes adatok megismerhetővé tételének biztosítása – az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjából következően –
jogalkotói hatáskör.
[41] Ha az Alkotmánybíróság a hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában a jogalkotó általi mulasztással
előidézett alaptörvény-ellenesség fennállását állapítja meg, akkor az Abtv. 46. § (1) bekezdése alapján – határidő
megjelölésével – felhívja a mulasztást elkövető szervet feladata teljesítésére. Jogalkotói feladat elmulasztásának
minősül, ha a jogi szabályozás Alaptörvényből levezethető lényeges tartalma hiányos [Abtv. 46. § (2) bekezdés
c) pontja].
[42] Az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése szerint az alapvető jogok tiszteletben tartása és védelme „az állam
elsőrendű kötelezettsége”. E kötelezettség nem merül ki abban, hogy az államnak tartózkodnia kell az alapjogok
megsértésétől, hanem magában foglalja azt is, hogy gondoskodnia kell az alapjogok érvényesüléséhez szükséges
feltételekről.
[43] Az Alkotmánybíróság 3056/2015. (III. 31.) AB határozatában rögzítette, hogy az Alaptörvényben a személyes adatok
védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő alapjogok „egy rendszertani egységben találhatók
a VI. cikk (2) és (3) bekezdéseiben.” Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a „személyes adatok védelme
egyértelműen szolgálja a VI. cikk (1) bekezdésében oltalmazott magánszféra tiszteletben tartása jogosultságát.”
Az Alkotmánybíróság ennek kapcsán rámutatott arra, hogy adott esetben „az Alaptörvény VI. cikke által érintett
alapjogok érvényesülése szempontjából alkotmányos kollízió áll fenn”, s e kollízió feloldása a két jog megfelelő
„összevetésével, alapos vizsgálatukkal lehetséges”. Az Alkotmánybíróság konstatálta továbbá azt, hogy a személyes
adatok védelméhez való jog biztosítása bizonyos esetben korlátozza „a közérdekből való hozzáférés” érvényesülését.
(Indokolás [7]–[9]). A jogalkotó köteles tehát olyan szabályozást alkotni, amely a lehető legnagyobb mértékben
biztosítja az alapjogok kiegyensúlyozott érvényesülését.
[44] Az Alkotmánybíróság a 3026/2015. (II. 9.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh4.) állást foglalt arról, hogy:
„[a] 39. cikk (2) bekezdése a VI. cikk tartalmát konkretizálja a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való
gazdálkodásra akkor, amikor kimondja, hogy 1. minden, közpénzekkel gazdálkodó szervezet a nyilvánosság előtt
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[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

köteles elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával, 2. a közpénzek kezelését az átláthatóság és a közélet
tisztasága elvének érvényesülésével kell végezni, 3. a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok
közérdekű adatok” (Indokolás [28]).
Az Alaptörvény „A közpénzek” című fejezetében tehát „fokozott védelmet biztosít a közpénzeknek és a nemzeti
vagyonnak, valamint garanciákat rögzít az ezekkel való felelős és átlátható gazdálkodás érdekében” (lásd
az előterjesztői indokolást). A közpénzekkel való gazdálkodást érintő egyik fontos garanciális előírás pedig éppen
az, hogy: „[a] közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni.”
Ennek az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerinti követelménynek a végrehajtási szabályaként fogható fel
– egyebek mellett – az Infotv. 27. § (3a) bekezdése, ami tájékoztatásadásra kötelez minden természetes személyt,
jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe
tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, vagyis olyan kapcsolatot, ami érinti
a közpénzekkel való gazdálkodást (Abh4., Indokolás [29]).
Az Abh2.-ben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy „az MNB alapítványai 1) a juttatott vagyon forrására
(mely az MNB-től származó közpénz), illetve arra tekintettel, hogy 2) alapításukra kizárólag »az MNB feladataival
és elsődleges céljával összhangban« [MNBtv. 162. § (2) bekezdés] kerülhet sor, kétséget kizáróan közpénzzel
gazdálkodnak és közfeladatot látnak el. A közpénzzel történő gazdálkodás független attól a kérdéstől,
hogy az alapítványi vagyon felhasználására az alapítónak jogi értelemben véve van-e közvetlen befolyása”
(Indokolás [27]).
Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerinti követelmény akkor jut megfelelően érvényre, ha az olyan szervezetek,
mint a jelen alapügy alperesei, amelyek az Abh2. által megállapítottan „közpénzzel gazdálkodnak és közfeladatot
látnak el”, maguk is kötelesek a közpénzekkel való gazdálkodásukkal kapcsolatos információikat a nyilvánosság
előtt feltárni. Az alapügyben az e szervezetek pályázatán nyertes, közpénzekből támogatott természetes
személyek személyes adatának megismerhetősége volt vitatott. Az eljáró bíróság által hivatkozott Knyt.-re, amely
az alperesekre nem vonatkozott, mert kizárólag az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból,
illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján
nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az államháztartáson kívüli természetes személyek,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat –
számára odaítélt, természetben vagy pénzben juttatott támogatásokat érintően bejelentési és nyilvánosságrahozatali szabályokat tartalmaz. A törvény személyi hatályát meghatározó 1. § (1) bekezdése értelmében így
a Knyt. bejelentési és nyilvánosságra hozatali szabályai a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott, közpénzekből
finanszírozott alapítványok által nyújtott támogatások átláthatóságát nem garantálják, jóllehet az Alaptörvény
39. cikk (2) bekezdése a közpénzek védelmében általános követelménnyé teszi az átláthatóság és a közélet
tisztaságának biztosítását.
Megállapítható mindezek alapján, hogy az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésével ellentétben a jogalkotó a Knyt.-vel
nem biztosította a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott, közpénzekből finanszírozott alapítványok által nyújtott
támogatások átláthatóságát, az e forrásból támogatottak megismerhetőségét.
Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel hivatalból eljárva az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdését sértő
mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet állapított meg, s felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói
feladatának 2018. szeptember hó 30. napjáig tegyen eleget. Feladatának teljesítésekor a jogalkotó köteles
az Alaptörvény I. cikk (1)–(3) bekezdésének megfelelően eljárni, s az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerinti
követelményt olyan módon érvényre juttatni, hogy ennek érdekében a személyes adatok védelméhez való jognak
valóban csak a feltétlenül szükséges mértékű, az elérni kívánt céllal arányos korlátozására kerüljön sor.
VI.

[50] Az indítványozó mindkét alkotmányjogi panaszában vagylagosan kérte az Infotv. 3. § 5. pontjának „a személyes adat
fogalma alá nem eső” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését. Az indítványozó
szerint az Infotv. e rendelkezése nincs összhangban az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésével, lerontja a közpénzekre
(azok elnyerésére) vonatkozó adatok közérdekű adatként történő érvényesülését.
[51] Az Alaptörvény nem korlátozza az alkotmányjogi panasz eljárást a szűk értelemben vett Alaptörvényben
biztosított jogot sértő jogszabályok felülvizsgálatára és megsemmisítésére: az Alkotmánybíróság alkotmányjogi
panasz alapján az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját vizsgálja felül, és
az Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést semmisíti meg [24. cikk (2) bekezdés c) pont,
(3) bekezdés a) pont].
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[52] Az alkotmányjogi panasz azonban az Abtv. és az Alkotmánybíróság joggyakorlata értelmében is jogorvoslat:
az Abtv. 26. § (1) és (2) bekezdése, valamint 27. §-a szerint egyaránt akkor fordulhat az Alkotmánybírósághoz
a konkrét ügyben érintett személy vagy szervezet, ha Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be
[Abtv. 26. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés a) pont és 27. §], {lásd még: 3367/2012. (XII. 15.) AB végzés, Indokolás
[13]}. Ezért az alkotmányjogi panasz befogadásának feltétele főszabály szerint az Alaptörvényben biztosított joggal
való összefüggés. Ezt tükrözi az Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pontja is, amely szerint alkotmányjogi panasz esetén
az eljárás megindításának indokai között az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét is egyértelműen
meg kell jelölni.
[53] Az indítványozó az alkotmányjogi panaszaiba foglalt kérelmének jogalapjaként általánosságban az Alaptörvény
VI. cikk (2) bekezdését jelölte meg. Az indítványoknak a jogszabály felülvizsgálatára irányuló eleme azonban
részletes indokolást csak abban a vonatkozásban tartalmazott, hogy a kifogásolt rendelkezés az indítványozó
szerint miért ellentétes az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésének utolsó mondatával. Azt azonban nem fejtette ki,
hogy miért sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt közérdekű adatok megismeréséhez való jogot,
hogy a törvény a személyes adatokat kizárja a közérdekű adatok fogalmának meghatározásából. Az Alaptörvénynek
az indítványozó által hivatkozott 39. cikk (2) bekezdése nem alapjog, önmagában ennek sérelmére nem lehet
alkotmányjogi panaszt alapítani; az alapjogba ütközés megállapítására irányuló határozott és indokolt kérelmet
ugyanakkor az indítványok az Infotv. 3. § 5. pontjának „a személyes adat fogalma alá nem eső” szövegrészével
összefüggésben nem tartalmaztak. Ezért az alkotmányjogi panaszokat e tekintetben az Alkotmánybíróság
visszautasította.
VII.
[54] Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét az Abtv. 44. § (1) bekezdés
második mondata alapján rendelte el.
Budapest, 2018. április 10.
Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

		
		
		

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

alkotmánybíró

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Czine Ágnes s. k.,
alkotmánybíró helyett

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Horváth Attila s. k.,

előadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,

Dr. Juhász Imre s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Salamon László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Schanda Balázs s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

előadó alkotmánybíró

Dr. Szabó Marcel s. k.,

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

Dr. Varga Zs. András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Balsai István s. k.,

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/1510/2016.

3160

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 55. szám

Dr. Pokol Béla alkotmánybíró különvéleménye
[55] A határozat mulasztás megállapításával válaszol az indítványozó ügye által felvetett közérdekű adatnyilvánosság
problémájára – elutasítva az Abtv. 26. § (1) alapján felvetett indítványozási részt a mozaikos megsemmisítésre, és
így következményként a támadott bírói ítéletek megsemmisítését is – ám ehhez úgy jut el, hogy mereven elkülöníti
az indítvány elsődleges alapját jelentő VI. cikk (2) bekezdés összekötési lehetőségét a 39. cikk (2) bekezdésével.
Ezen elkülönítés után az indítvány hiányosságaként rögzíti, hogy „részletes indokolást csak abban a vonatkozásban
tartalmazott, hogy a kifogásolt rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésének utolsó
mondatával. Azt azonban nem fejtette ki, hogy miért sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt
közérdekű adatok megismeréséhez való jogot.” (Indokolás [53] bekezdés.) Megítélésem szerint azonban
az indítványozó összekötötte e két alaptörvényi rendelkezést, és így a határozat kifogása nem állhat fenn:
„[A]z Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése rögzíti a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot, a 39. cikk
(2) bekezdése pedig expressis verbis közérdekű adattá nyilvánít minden, a közpénzekre vonatkozó adatot.”
(Indítvány 32. pont).
[56] A határozattal szemben tehát én úgy gondolom, hogy miként már sokszor helyt adtunk az eddigiekben annak,
hogy egy-egy alapvető jog együtt értékelhető tartalmának kibontásakor az Alaptörvény más rendelkezéseivel
(az Alapvetés részében található, releváns alaptörvényi értékekkel, illetve az állami szervezeti részben található
rendezésekkel), úgy most is ezt kellett volna tennünk, és el kellett volna fogadni az indítványozó ilyenfajta
érvelélését.
[57] Álláspontom szerint érdemi vizsgálat alá kellett volna így vetni a mozaikos megsemmisítési indítványi részt, és
ez alapján meg kellett volna semmisíteni a kért törvényi rendelkezési részt. A határozati rendelkező rész ilyenfajta
megváltoztatása pedig maga után vonja, hogy akkor az ezen alapuló bírósági döntéseket is meg kellett volna
semmisíteni az indítványozó kérelmének helyt adva.
Budapest, 2018. április 10.
Dr. Pokol Béla s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró különvéleménye
[58] A többségi határozat rendelkező részének 1. pontjával nem értek egyet.
[59] A rendelkezés indokolása részletesen levezeti, hogy a közérdekű adatok megismerése – az ügyben felmerült adatok
vonatkozásában – miért következik az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdéséből. Ezt az érvelést csak akkor tudnám
támogatni, ha az Alaptörvénynek ez a rendelkezése csak a közérdekű adatokról rendelkezne. Csakhogy a VI. cikk
(2) és (3) bekezdése a személyes adatok védelmét is biztosítja, ráadásul a személyes adatok védelméhez és
a közérdekű adatok megismerhetőségéhez való jogot összekapcsolja. A két alapjog egymásra vonatkoztatott
értelmezését tükrözi az Alkotmánybíróság gyakorlata is.
[60] A jogalkotó mulasztásának megállapítása a közérdekű adatok megismerhetősége tekintetében csak úgy lett
volna megtehető, ha (legalább az ügyben felmerült adatkör vonatkozásában) tisztázzuk a két jog egymáshoz
való viszonyát. A többségi határozat ezt a vizsgálatot nem végezte el, hanem – szakítva a korábbi gyakorlattal –
egyoldalúan a közérdekű adatok megismerhetőségére helyezte a hangsúlyt, a személyes adatok védelmére
vonatkozó alkotmányos kötelezettség teljes figyelmen kívül hagyásával.
[61] Ezt a megoldást azért nem tudom támogatni, mert az indokolásban leírt érvelés más adatkörök tekintetében
is alkalmazható lehet, így bármely közpénzből származó előny (nyugdíj, egészségügyi ellátás, oktatási ellátás,
illetmény) közérdekű adatnak fog minősülni. Ez pedig a személyes adatok védelméhez való jogot jelentős adatkörök
tekintetében kiüresíti.
Budapest, 2018. április 10.
Dr. Varga Zs. András s. k.,
alkotmánybíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 160/2018. (IV. 20.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
Dr. Kőszeghy Miklóst 2018. április 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2018. április 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. április 10.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/01499-2/2018.

A köztársasági elnök 161/2018. (IV. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/403/3/2018. számú előterjesztésére – Tamas Lavinia
Selena, született: Cavasi Lavinia Selena (születési hely, idő: Szatmárnémeti [Románia], 1987. augusztus 31.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. április 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. április 6.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01587-3/2018.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 162/2018. (IV. 20.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/402/3/2018. számú előterjesztésére – Lapickij Jevgenyij
(névmódosítás előtti neve: Lapickij Jevgenyij Gennagyjevics; születési hely, idő: Uszty-Kut [Szovjetunió], 1985.
március 8.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. április 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. április 6.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01589-3/2018.

A köztársasági elnök 163/2018. (IV. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a cégcsoport magyarországi tevékenységének kiépítése mellett a magyar műszaki felsőoktatás fejlesztését,
a vízdiplomácia törekvéseit, valamint hazánk sportéletét is támogató tevékenysége elismeréseként
Niels Due Jensen, a Poul Due Jensen Foundation elnöke, a Grundfos Csoport volt vezérigazgatója, a Grundfos
Holding és a Grundfos Management volt elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. március 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01520-2/2018.
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A köztársasági elnök 164/2018. (IV. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–ukrán kulturális-művészeti kapcsolatok fejlesztése terén szerzett érdemei, valamint kiemelkedő művészi
pályája elismeréseként
Andrij Andrijovics Bokotej, a Lvivi Nemzeti Képzőművészeti Akadémia volt rektora részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. március 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01521-2/2018.

A Kormány 1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozata
a légimentési képesség fejlesztéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Rendőrség biztosítja a biztonságos, folyamatos és hatékony légimentés érdekében az ehhez
szükséges technikai feltételeket (helikopterek, pilóták, műszaki személyzet);
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
2. egyetért azzal, hogy a légimentés fejlesztése céljából a Rendőrség kilenc darab helikoptert szerezzen be;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. április 30. (a szerződés megkötésére)
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjék a 2. pont szerinti cél megvalósításához szükséges
forrásnak a 2018. évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség címen történő
rendelkezésre állásáról 13 175 615 000 forint összegben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. augusztus 31.
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4. felhívja a belügyminisztert, a honvédelmi minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a beszerzés
gazdaságosságáról, a légimentési képesség fenntartásával kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről készítsen
előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1218/2018. (IV. 20.) Korm. határozata
a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ használatában lévő ingatlanról
A Kormány
1. egyetért a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (a továbbiakban: REC) számára a Középés Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Igazgatótanácsával való Megállapodás megkötéséről,
illetőleg a Környezetvédelmi Központ elhelyezéséről szóló 2325/1995. (X. 24.) Korm. határozat alapján székhelyként
biztosított szentendrei ingatlan használatának – árvízvédelmi helyzetére tekintettel történő – megszüntetésével és
a REC számára egy új, költséghatékony működést biztosító budapesti ingatlan rendelkezésre bocsátásával;
2. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a szentendrei ingatlan vagyonkezelőjeként a nemzeti fejlesztési
miniszter – és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – bevonásával gondoskodjon a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium és a REC között 1995. december 19-én kelt szentendrei ingatlanátadási megállapodás
megszüntetéséről és az ehhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról, melynek keretében szerezze be a REC által
elvégzett értéknövelő beruházások jelenértékére vonatkozó könyvvizsgálói és ingatlanszakértői vizsgálatokat és
a pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumokat;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján – a külgazdasági
és külügyminiszter, valamint a földművelésügyi miniszter bevonásával gondoskodjon a REC jövőbeli méltó
elhelyezéséről és a további árvízkárok elkerülését biztosító budapesti ingatlanról, és készítsen előterjesztést
a Kormány részére az elhelyezés érdekében szükséges intézkedésekről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter, a földművelésügyi miniszter
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan
vagyonkezelésbe és a REC részére tartós használatba adása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2019. szeptember 30.
5. felhívja a földművelésügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a 2. pont szerinti
elszámolás alapján meghatározott összegből a 3. pont szerint beazonosított ingatlan értéke – ideértve az esetleges
felújítás költségét is – levonását követően fennmaradt hátralékos összegnek a REC számára történő megfizetéséről;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 5. pontban meghatározottak alapján gondoskodjon a szükséges
összegnek a központi költségvetés terhére történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
7. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a REC székhelyének változásával összefüggésben tegye meg a REC
nemzetközi jogi státuszát szabályozó nemzetközi megállapodások felülvizsgálatának, valamint azok módosításának
előkészítéséhez szükséges intézkedéseket.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2018. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1219/2018. (IV. 20.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához
kapcsolódó kármentesítési feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
A Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 2. pontja megvalósítása érdekében a Kormány
1. egyetért a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához szükséges kármentesítési feladatok
(a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva
a Beruházás megvalósításához a 2018. évben szükséges 828 389 250 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el – elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében a Modern Városok Program jogcímcsoport javára történő
visszafizetési kötelezettséggel – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím,
42. Intermodális csomópontok fejlesztése jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. augusztus 31.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság útján gondoskodjon a Beruházás megvalósításáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1219/2018. (IV. 20.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XI.
30

1

358951
XVII.

20

78

K8

32

372784

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Intermodális csomópontok fejlesztése

42
K8
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

forint
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-828 389 250

Egyéb felhalmozási célú kiadások

828 389 250

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

forint
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
32
Közlekedési ágazati programok
372784
42
Intermodális csomópontok fejlesztése
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
30

1

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.

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-828 389 250

828 389 250

Összesen

I.n.év
828 389 250

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

828 389 250
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A Kormány 1220/2018. (IV. 20.) Korm. határozata
egyes, az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű [„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
(ERFA)”című] felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő
átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének
együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul
1.1. az EFOP-2.4.1-16-2017-00016 azonosító számú, „Komplex telep-program infrastrukturális beavatkozásai
Hejőszalonta Községben” című,
1.2. az EFOP-2.4.1-16-2017-00029 azonosító számú, „Felsőgagy felzárkózik – Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című,
1.3. az EFOP-2.4.1-16-2017-00041 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása Borsodbótán (ERFA)”
című,
1.4. az EFOP-2.4.1-16-2017-00062 azonosító számú, „Ekethanásztarász – Összefogunk az otthonért” című,
1.5. az EFOP-2.4.1-16-2017-00067 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán (ERFA)”
című,
1.6. az EFOP-2.4.1-16-2017-00069 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal Alsóvadász településen (ERFA)” című,
1.7. az EFOP-2.4.1-16-2017-00075 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek
javításával Baktakéken” című,
1.8. az EFOP-2.4.1-16-2017-00078 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási beruházások
támogatásával Felsődobsza településen (ERFA)” című,
1.9. az EFOP-2.4.1-16-2017-00079 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek
javításával Rakacán” című,
1.10. az EFOP-2.4.1-16-2017-00088 azonosító számú, „Esély Bérbaltavárnak” című,
1.11. az EFOP-2.4.1-16-2017-00091 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek
javításával Rakacaszenden” című,
1.12. az EFOP-2.4.1-16-2017-00096 azonosító számú, „Hugyagi lakhatási integrációs program” című,
1.13. az EFOP-2.4.1-16-2017-00103 azonosító számú, „Lakhatási körülmények javítása és környezeti infrastruktúra
fejlesztése a Periféria Elhagyásáért Porcsalma Településen” című,
1.14. az EFOP-2.4.1-16-2017-00104 azonosító számú, „Mezőfalva–Szőlőhegyen élők társadalmi felzárkóztatásának
elősegítése lakhatási beruházásokkal” című,
1.15. az EFOP-2.4.1-16-2017-00110 azonosító számú, „Szegregátumban élők helyzetének javítása Farkaslyuk
községben (ERFA)” című és
1.16. az EFOP-2.4.1-16-2017-00111 azonosító számú, „A mi kis falunk fejlődéséért” Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című
projektjavaslatok tekintetében 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] 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségek ingatlanvásárlás
költségtípusra történő – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti mértéket meghaladó
mértékű – átcsoportosításához,
2. hozzájárul, hogy az 1. pont 1.1., 1.3., 1.6., 1.8., 1.10. és 1.15. alpontja szerinti projektjavaslatok tekintetében
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségtípusokra vonatkozó
mértékek együttes összege a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1a. pontja szerinti mértéket
meghaladja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1221/2018. (IV. 20.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű [„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
(ERFA)”című] felhívásra benyújtott egyes projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra
történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok
mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul
1.1. az EFOP-2.4.1-16-2017-00003 azonosító számú, „Óv-LAK” című,
1.2. az EFOP-2.4.1-16-2017-00004 azonosító számú, „Lehetőségek egy jobb élethez – Lakhatási körülmények
javítása Eperjeskén” című,
1.3. az EFOP-2.4.1-16-2017-00010 azonosító számú, „Újrakezdés Kesznyétenben komplex programokkal” című,
1.4. az EFOP-2.4.1-16-2017-00011 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása Perén komplex
programokkal (ERFA)” című,
1.5. az EFOP-2.4.1-16-2017-00014 azonosító számú, „Van kiút! – Szegregált élethelyzetek felszámolása
Hidasnémeti településen (ERFA)” című,
1.6. az EFOP-2.4.1-16-2017-00019 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek
javításával Hernádpetriben” című,
1.7. az EFOP-2.4.1-16-2017-00024 azonosító számú, „Gacsály felzárkózik – Szegregált élethelyzetek felszámolása
komplex programokkal (ERFA)” című,
1.8. az EFOP-2.4.1-16-2017-00031 azonosító számú, „Éljünk Együtt Nagycserkeszen Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programmal” című,
1.9. az EFOP-2.4.1-16-2017-00032 azonosító számú, „Milota község szegregátumaiban élő személyek lakhatási
feltételeinek fejlesztése” című,
1.10. az EFOP-2.4.1-16-2017-00034 azonosító számú, „Esély – Terem-tő … avagy biztos alapokon Büssüben” című,
1.11. az EFOP-2.4.1-16-2017-00035 azonosító számú, „Van még esély … avagy biztos alapokon Nemesdéden” című,
1.12. az EFOP-2.4.1-16-2017-00038 azonosító számú, „Besenyőd község szegregátumaiban élő személyek lakhatási
feltételeinek fejlesztése” című,
1.13. az EFOP-2.4.1-16-2017-00040 azonosító számú, „Telep Program Kántorjánosiban (ERFA)” című,
1.14. az EFOP-2.4.1-16-2017-00042 azonosító számú, „Lakhatási feltételek javítása Ecsegen” című,
1.15. az EFOP-2.4.1-16-2017-00043 azonosító számú, „Lakhatási körülmények fejlesztése Somogyszentpálon” című,
1.16. az EFOP-2.4.1-16-2017-00044 azonosító számú, „Szegregátumban élők helyzetének komplex kezelése Korlát
községben (ERFA)” című,
1.17. az EFOP-2.4.1-16-2017-00049 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása Niklán (ERFA)” című,
1.18. az EFOP-2.4.1-16-2017-00050 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal Tarnaleleszen (ERFA)” című,
1.19. az EFOP-2.4.1-16-2017-00054 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása Mezőtárkány
községben (ERFA)” című,
1.20. az EFOP-2.4.1-16-2017-00055 azonosító számú, „Kisnamény község szegregátumaiban élő személyek
lakhatási feltételeinek fejlesztése” című,
1.21. az EFOP-2.4.1-16-2017-00059 azonosító számú, „Lakhatási körülmények javítása Tiszapüspöki községben”
című, valamint
1.22. az EFOP-2.4.1-16-2017-00060 azonosító számú, „Szociális lakhatási lehetőségek javítása Kunágota
településen” című
projektjavaslatok tekintetében 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] 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségek ingatlanvásárlás
költségtípusra történő – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti mértéket
meghaladó mértékű – átcsoportosításához,

3169

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 55. szám

2. hozzájárul, hogy az 1. pont 1.14–1.16., 1.18., 1.19., 1.21. és 1.22. alpontja szerinti projektjavaslatok tekintetében
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségtípusokra vonatkozó
mértékek együttes összege a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1a. pontja szerinti mértéket
meghaladja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1222/2018. (IV. 20.) Korm. határozata
a „Közvetítői szerződés GINOP-8.3.3-17 azonosító jelű Irinyi tőkeprogram keretében megvalósítandó,
a tőkealap kezelését végző pénzügyi közvetítő kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások
nyújtására” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési
ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról
A Kormány jóváhagyja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő által
kezdeményezett, a „Közvetítői szerződés GINOP-8.3.3-17 azonosító jelű Irinyi tőkeprogram keretében
megvalósítandó, a tőkealap kezelését végző pénzügyi közvetítő kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások
nyújtására” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi
dokumentációt, a részére bemutatott tervezet szerint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

