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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2017. (II. 10.) MNB rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési
kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában és 173. § d) pontjában,
a 2. § e) pontja tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről
szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„j) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárra,”
[(a továbbiakban együtt: bejelentésre kötelezett) terjed ki.]
2. §		
A Rendelet
a)
1. § e) pontjában az „(a továbbiakban: biztosításközvetítő)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban együtt:
biztosításközvetítő)” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében a „június 30-i” szövegrész helyébe a „június 30-i, valamint december 10-i” szöveg,
c)
3. § (3) bekezdésében a „majd a megadott határidő figyelembe vételével ez esetben is megküldi
az „Adategyezőségi nyilatkozatot”” szövegrész helyébe az „és az „Adategyezőségi nyilatkozatot” ezt követően
– az annak teljesítésre meghatározott határidőben – küldi meg” szöveg,
d)
3. § (4) bekezdésében az „a 2. melléklet III. 1. pontja szerinti,” szövegrész helyébe az „a 2. melléklet 3.1. pontja
szerinti, a Hpt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott közvetítőre (a továbbiakban: pénzpiaci közvetítő)
vonatkozó,” szöveg,
e)
3. § (6) bekezdésében és 5. § (3) bekezdésében az „a biztosítási többes ügynök és a biztosítási alkusz” szövegrész
helyébe a „valamint a biztosításközvetítő” szöveg
lép.
3. §		
A Rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § A hitelintézet, a hitelintézeti fióktelep, a pénzügyi vállalkozás és a pénzügyi vállalkozás fióktelepe a 2. melléklet
1. pontjában foglalt „Összefoglaló tábla” megnevezésű táblázat 1. sora szerinti „Pénzpiaci közvetítők bejelentése”
megnevezésű adatkörnek a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadatbejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról szóló 1/2017. (II. 10.) MNB rendelet
2. melléklet 3.1. pontjával megállapított „Közvetített szolgáltatások típusa [pénzpiaci függő ügynök, jelzáloghitel
közvetítő függő ügynök, illetve pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles) által közvetített
szolgáltatások]” megnevezésű adatait (HTPK1xxxx263–HPTPK1xxxx26392 és HTPK1xxxx363–HPTPK1xxxx36392 kódú
sorok) a 2017. február 15-ét megelőzően létesített pénzügyi közvetítői jogviszonyai tekintetében a 2017. február 15-ei
állapotra vonatkozóan 2017. március 15-ig bejelenti az MNB-nek.”
4. §		
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. §		
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
1. § d) pontjában az „ , a biztosító fióktelepére” szövegrész,
b)
az 1. § k) és l) pontja.
7. §		
Ez a rendelet 2017. február 15-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 1/2017. (II. 10.) MNB rendelethez
„1. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

Általános törzsadatok
1. Az általános törzsadatok adatköreinek összefoglaló táblája
Adatkör kódja

Adatkör megnevezése

1

KTA1

Intézményi alapadatok

2

KTA2

Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező
alkalmazottak

3

KTA3

Befolyással rendelkezők

4

KTA4

Könyvvizsgáló

5

KTA5

Kiszervezés/megbízás

6

KTA6

Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr

2. Az általános törzsadatok bejelentésére szolgáló egyes adatkörök
2.1. KTA1 Intézményi alapadatok (PA esetén nem töltendő ki)
KTA sor

KTA101

KTA102

KTA103

KTA sor megnevezése

Az intézmény teljes neve

Az intézmény rövid neve

Névváltozás időpontja

Gyakoriság

ENV

Cégforma/Ágazat (pénztárak
esetében)

HIT

F

KSZF, KÉ, T, BV, Á, BAK, BAKF

V

E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, BIZ, BK,
NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF,
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB,
BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

ENV

HIT

F

KSZF, KÉ, T, BV, Á, BAK, BAKF

V

E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, BIZ, BK,
NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF,
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB,
MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

ENV
V

KTA104

Bejelentésre kötelezett

HIT
E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF,
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB,
BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

ENV

HIT

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA105

Törzsszám

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF,
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB,
BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA106

Intézmény jogi státusza

ENV

HIT, PV, BIZ, FNYSZI, MP, EP, ESP, SP, OP

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
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KTA107

Jogi státusz változás időpontja
(éééé.hh.nn)

KTA108

Székhely

V
ENV
F

KTA109

Levelezési cím

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
HIT
PV, KSZF, KÉ, T, BV, Á

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF,
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB,
MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA110

Telefon

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA111

Telefax

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA112

E-mail

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA113

Weblap

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA114

Cégjegyzékszám/Bírósági végzés
száma

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA115

Bírósági bejegyzés kelte

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA116

Alapítás időpontja
(éééé.hh.nn)

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA117

Jegyzett/Dotációs tőke összesen

KTA118

A jegyzett tőke pénzbeli értéke

KTA119

Szolgáltatás/tevékenység kezdete
(éééé.hh.nn)

KTA120

Szolgáltatás/tevékenység vége
(éééé.hh.nn)
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ENV

HIT

F

PV

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF,
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF,
KB, FNYSZI

V, FÉ

E, EF, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV,
BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB,
FNYSZI

ENV

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, BIZ, BK,
NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP,
FNYSZI

F

U

V

U, BAK, BAKF, Á, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

ENV
V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, BIZ, BK,
NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP,
FNYSZI
U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T
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KTA121

Az MNB felé teljesítendő
adatszolgáltatásért felelős
személy neve

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA122

Mandátumának kezdete

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA123

Mandátumának vége

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA124

Telefonszáma

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA125

E-mail címe

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA126

Az MNB-vel való
kapcsolattartásért felelős személy
neve

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA127

Mandátumának kezdete

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA128

Mandátumának vége

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA129

Telefonszáma

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA130

E-mail címe

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA131

Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó
neve

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA132

Mandátumának kezdete

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA133

Mandátumának vége

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA134

Telefonszáma

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA135

E-mail címe

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA136

Hivatalos levél címzettjének neve

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA137

Mandátumának kezdete

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY,
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA138

Mandátumának vége

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA139

Telefonszáma

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA140

E-mail címe

V, FÉ

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK,
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA150

Jogalany-azonosító
(a továbbiakban: LEI-kód)

Az intézmény LEI-kód kibocsátója

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF,
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF,
KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF,
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF,
KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI
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LEI-kód beszerzésének dátuma

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF,
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF,
KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

LEI-kód lejáratának dátuma

V

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF,
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF,
KB, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA2 Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak (BK és PA esetén
nem töltendő ki)
2.2.1.
Gyakoriság

ENV

V

FÉ

2.2.2.

Pénzpiac

E, HIT, HITF, PI, PV, PVF

Tőkepiac

BV, BVF

Biztosítási piac

BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac

FNYSZI

Tőkepiac

Á, BAK, BAKF, BV, T

Pénztári piac

MP, EP, SP, OP

Pénzpiac

EF, PIF, U

Tőkepiac

BV, BAK, BVF, BAKF, KSZF, KÉ

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB

Pénztári piac

MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac

MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

KTA2 Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak adatai

KTA sor

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

KTA201

Bejelentés oka

FÉ, V

KTA202

Engedélyköteles tisztség esetén az engedély száma

FÉ, V

KTA203

Engedély-, bejelentésköteles tisztség esetén az engedély, nyilvántartásba vétel
iktatószáma

FÉ, V

KTA203

Név

FÉ, V

KTA204

Születési név

FÉ, V

KTA205

Anyja neve (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA206

Születési helye (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA207

Születési ideje (éééé.hh.nn) (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA208

Személyi igazolvány száma (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA209

Útlevélszám (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA210

Egyéb azonosító dokumentum megnevezése (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem
töltendő ki)

FÉ, V

KTA211

Egyéb azonosító dokumentum száma (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA212

Állampolgársága (MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA213

Legmagasabb iskolai végzettsége (csak BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BK esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA214

Lakcíme

FÉ, V

KTA215

Tisztség megnevezése/Alkalmazotti pozíció megnevezése

FÉ, V

KTA216

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V
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KTA217

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA218

Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA219

Első számú vezető (BK, OP, MP, EP, ESP, SP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA220

Vezető tisztségviselő/Vezető beosztásúnak minősülő tisztség

FÉ, V

KTA221

Képviseleti joggal rendelkezik (BK, OP, MP, EP, ESP, SP, FNYSZI töltendő ki)

FÉ, V

KTA222

Cégjegyzési joggal rendelkezik (BK, BV, BVF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA223

Tisztség betöltésének alapja (PK, BK, BV, BVF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA224

Az intézmény alkalmazottja

FÉ, V

KTA225

Tisztségviselő-mentesítés jogcíme (csak MP, OP, SP, EP, ESP esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA226

Mentesítés kezdő időpontja (csak MP, OP, SP, ESP, EP esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA227

Mentesítés végének időpontja (csak MP, OP, SP, ESP, EP esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA228

Tisztségviselő email címe (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA229

Tisztségviselő telefonos elérhetősége (BK, MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI esetén nem
töltendő ki)

FÉ, V

2.3.

KTA3 Befolyással rendelkezők
2.3.1.
Gyakoriság

ENV

V

FÉ

2.3.2.

Pénzpiac

HIT, PV

Tőkepiac

BAK, BV, T, KSZF, KÉ

Biztosítási piac

BIZ, KB

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV

Biztosítási piac

BIZ, KB

Pénztári piac

FNYSZI

Pénzpiac

E, HIT, PI, PV, PEKMI, U

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV

Biztosítási piac

BIZ, KB

Pénztári piac

MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

Pénzpiac

E, HIT, PI, PV, PEKMI,

Tőkepiac

Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB

Pénztári piac

FNYSZI

KTA3 Befolyással rendelkezők adatai

KTA sor

KTA3A

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

Befolyásoló adatai (ha a befolyásoló természetes személy)

KTA3A01

Befolyásoló természetes személy neve

FÉ, V

KTA3A02

Születési név

FÉ, V

KTA3A03

Születési helye

FÉ, V

KTA3A04

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3A05

Anyja neve

FÉ, V

KTA3A06

Lakcím

FÉ, V

KTA3B01

Befolyás típusa: Közvetlen tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3B02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V
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KTA3B03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3B04

Tulajdoni rész (%)

FÉ, V

KTA3B05

Tulajdoni rész (Ft)

FÉ, V

KTA3B06

Értékpapír neve

FÉ, V

KTA3B07

Értékpapír ISIN azonosítója

FÉ, V

KTA3B08

Értékpapír mennyisége (db)

FÉ, V
FÉ, V

KTA3B09

Szavazati jog (%)

KTA3C01

Befolyás típusa: Közvetett tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3C02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3C03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3C04

Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai

FÉ, V

KTA3C05

Név

FÉ, V

KTA3C06

Törzsszám

FÉ, V

KTA3C07

Székhely

FÉ, V

KTA3C08

Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen tulajdoni része (%)

FÉ, V
FÉ, V

KTA3C09

Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen szavazati joga (%)

KTA3D01

Befolyás típusa: Közeli hozzátartozón keresztüli közvetett befolyás

KTA3D02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3D03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3D04

A közeli hozzátartozó adatai

FÉ, V

KTA3D05

Név

FÉ, V

KTA3D06

Születési helye

FÉ, V

KTA3D07

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3D08

Anyja neve

FÉ, V

KTA3D09

Lakcím

FÉ, V

KTA3D10

Közeli hozzátartozó tulajdoni része (Ft)

FÉ, V

KTA3D11

Közeli hozzátartozó tulajdoni része (%)

FÉ, V

KTA3D12

Közeli hozzátartozó szavazati joga (%)

FÉ, V

KTA3E01

Befolyás típusa: Szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3E02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3E03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3E04

A megállapodásban részes másik fél adatai

FÉ, V

KTA3E05

Átadó vagy átvevő

FÉ, V

KTA3E06

Név

FÉ, V

KTA3E07

Születési helye

FÉ, V

KTA3E08

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3E09

Anyja neve

FÉ, V

KTA3E10

Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA3E11

Székhely/Lakcím

FÉ, V

KTA3E12

Átadott/átvett szavazat mértéke (%)

FÉ, V

KTA3F01

Befolyás típusa: Együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3F02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3F03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3F04

Megállapodó fél adatai

FÉ, V

KTA3F05

Név

FÉ, V

KTA3F06

Születési helye

FÉ, V

KTA3F07

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V
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KTA3F08

Anyja neve

FÉ, V

KTA3F09

Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA3F10

Székhely/Lakcím

FÉ, V

KTA3F11

A megállapodás alapján gyakorolható plusz szavazati jog (%)

FÉ, V

KTA3G01

Egyéb befolyás

FÉ, V

KTA3G02

Befolyás jogalapja

FÉ, V

KTA3H01

Befolyásoló adatai (ha a befolyásoló nem természetes személy)

KTA3H02

Befolyásoló neve

FÉ, V

KTA3H03

Törzsszám

FÉ, V

KTA3H04

Székhely

FÉ, V

KTA3I01

Befolyás típusa: Közvetlen tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3I02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3I03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3I04

Tulajdoni rész (%)

FÉ, V

KTA3I05

Tulajdoni rész (Ft)

FÉ, V

KTA3I06

Értékpapír neve

FÉ, V

KTA3I07

Értékpapír ISIN azonosítója

FÉ, V

KTA3I08

Értékpapír mennyisége

FÉ, V

KTA3I09

Szavazati jog (%)

FÉ, V

KTA3J01

Befolyás típusa: Közvetett tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3J02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3J03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3J04

Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai

FÉ, V

KTA3J05

Név

FÉ, V

KTA3J06

Törzsszám

FÉ, V

KTA3J07

Székhely

FÉ, V

KTA3J08

Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen tulajdona (%)

FÉ, V

KTA3J09

Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen szavazati joga (%)

FÉ, V

KTA3K01

Befolyás típusa: Szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3K02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3K03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3K04

A megállapodásban részes másik fél adatai

FÉ, V

KTA3K05

Átadó vagy átvevő

FÉ, V

KTA3K06

Név

FÉ, V

KTA3K07

Születési helye

FÉ, V

KTA3K08

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3K09

Anyja neve

FÉ, V

KTA3K10

Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA3K11

Székhely/ Lakcím

FÉ, V

KTA3K12

Átadott/átvett szavazat mértéke (%)

FÉ, V

KTA3L01

Befolyás típusa: Együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3L02

Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA3L03

Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés)

FÉ, V

KTA3L04

Megállapodó fél adatai

FÉ, V

KTA3L05

Név

FÉ, V

KTA3L06

Születési helye

FÉ, V

KTA3L07

Születési ideje (éééé.hh.nn)

FÉ, V
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KTA3L08

Anyja neve

FÉ, V

KTA3L09

Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA3L10

Székhely/Lakcím

FÉ, V

KTA3L11

A megállapodás alapján gyakorolható plusz szavazati jog (%)

FÉ, V

KTA3M01

Befolyás típusa: Egyéb befolyás

FÉ, V

KTA3M02

Befolyás jogalapja

FÉ, V

2.4.

KTA4 Könyvvizsgáló (PA, BK esetén nem töltendő ki)
2.4.1.
Gyakoriság

F

V

FÉ

2.4.2.

Pénzpiac

E, PI, PV

Tőkepiac

Á, BV

Pénztári piac

MP

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U

Tőkepiac

Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KB

Pénztári piac

MP, EP, SP, ESP, OP, FNYSZI

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY

Pénztári piac

MP, EP, SP, ESP, OP, FNYSZI

KTA4 Könyvvizsgáló adatai

KTA sor

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

KTA4A01

Könyvvizsgáló társaság neve

FÉ, V

KTA4A02

Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4A03

Megbízás vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4A04

Törzsszám

FÉ, V

KTA4A05

Székhely

FÉ, V

KTA4A06

Telefon

FÉ, V

KTA4A07

Telefax

FÉ, V

KTA4A08

E-mail

FÉ, V

KTA4A09

Weblap

FÉ, V

KTA4A10

Kamarai tagság száma

FÉ, V

KTA4A11

Kamarai státusz

FÉ, V

KTA4A12

Pénzügyi intézményi minősítés száma

FÉ, V

KTA4A13

Biztosítási minősítés száma

FÉ, V

KTA4A14

Pénztári minősítés száma

FÉ, V

KTA4A15

Befektetési vállalkozási minősítés száma

FÉ, V

KTA4A16

IFRS minősítés száma

FÉ, V

KTA4A17

Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4A18

Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak OP, MP, SP,ESP, EP, BV, FNYSZI esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B01

Könyvvizsgáló személy neve

KTA4B02

Megbízás kezdete (ééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4B03

Megbízás vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4B04

Születési név (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B05

Anyja neve (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V
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KTA4B06

Születési helye (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B07

Születési ideje (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B08

Lakcím (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B09

Kamarai tagság száma

FÉ, V

KTA4B10

Kamarai státusz

FÉ, V

KTA4B11

Pénzügyi intézményi minősítés száma

FÉ, V

KTA4B12

Biztosítási minősítés száma

FÉ, V

KTA4B13

Pénztári minősítés száma

FÉ, V

KTA4B14

Befektetési vállalkozási minősítés száma

FÉ, V

KTA4B15

IFRS minősítés száma

FÉ, V

KTA4B16

Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4B17

Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak MP, OP, SP, EP, ESP, BV, FNYSZI esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA4B18

Könyvvizsgáló elérhetősége (telefonszáma vagy e-mail címe)

FÉ, V

KTA4C01

Helyettes könyvvizsgáló személy neve (MP, OP, SP, EP, ESP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C02

Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4C03

Megbízás vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4C04

Születési név (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C05

Anyja neve (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C06

Születési helye (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C07

Születési ideje (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C08

Lakcím (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA4C09

Kamarai tagság száma

FÉ, V

KTA4C10

Kamarai státusz

FÉ, V

KTA4C11

Pénzügyi intézményi minősítés száma

FÉ, V

KTA4C12

Biztosítási minősítés száma

FÉ, V

KTA4C13

Pénztári minősítés száma

FÉ, V

KTA4C14

Befektetési vállalkozási minősítés száma

FÉ, V

KTA4C15

IFRS minősítés száma

FÉ, V

KTA4C16

Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA4C17

Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak BV esetén töltendő ki)

FÉ, V

2.5.

KTA5 Kiszervezés/Megbízás
2.5.1.
Gyakoriság

F

V

FÉ

Pénzpiac

E, HIT, PI, PV

Tőkepiac

Á, BAK, BV

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac

Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF, T

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac

MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac

MP, EP, SP, ESP, OP, FNYSZI
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KTA5 Kiszervezés/Megbízás adatok

KTA sor

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

KTA5A01

Kiszervezés/Megbízás (OP, MP, EP, SP, ESP, FNYSZI esetében töltendő ki)

FÉ, V

KTA5A02

Kiszervezett tevékenységet végző intézmény/Megbízott intézmény (OP, SP, MP, EP, ESP,
FNYSZI esetén töltendő ki) neve

FÉ, V

KTA5A03

Törzsszám

FÉ, V

KTA5A04

Székhely

FÉ, V

KTA5A05

Telefon

FÉ, V

KTA5A06

Telefax

FÉ, V

KTA5A07

E-mail

FÉ, V

KTA5A08

Weblap

FÉ, V

KTA5A09

Kiszervezett tevékenység megnevezése/Megbízás típusa (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI
esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA5A10

Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA5A11

Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA5B01

Kiszervezett tevékenységet végző egyéni vállalkozó/Kiszervezett tevékenységet végző
személy neve (BAK, BV, OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki) / Megbízott
személy neve (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B02

Születési neve (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B03

Adószám (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B04

Anyja neve (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B05

Születési helye (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B06

Születési ideje (éééé.hh.nn) (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B07

Lakcím (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B08

Kiszervezett tevékenység megnevezése/Megbízás típusa (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI
esetén töltendő ki)

FÉ, V

KTA5B09

Megbízás/kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)

FÉ, V

KTA5B10

Megbízás/kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

FÉ, V

2.6.

KTA6 Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr (OP, SP, MP, EP, ESP esetén nem kötelezően töltendő ki)
2.6.1.
Gyakoriság
FÉ/V
ENV

2.6.2.

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Pénztári piac

OP, SP, MP, EP, ESP,

Biztosítási piac

BIZ

KTA6 Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr adatai

KTA sor

KTA sor megnevezése

Gyakoriság

KTA6A01

Belső ellenőrzési szervezet vezetője/belső ellenőr neve

FÉ, V

KTA6A02

Foglalkoztatási jogviszony jellege (megbízás/munkaviszony)

KTA6A03

Foglalkoztatási jogviszony tartamának jellege (határozott, határozatlan idejű)

KTA6A04

Foglalkoztatási jogviszony kezdete

FÉ, V

KTA6A05

Foglalkoztatási jogviszony vége

FÉ, V

FÉ
FÉ
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3. A 2. pontban előforduló rövidítések magyarázata

Gyakoriság

FÉ

a tárgyév június 30-ra vonatkozóan a tárgyév
július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév
december 10-re vonatkozóan a tárgyév
december 30-ig

V

a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy
az annak alapján meghozott hatósági döntés
eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül

Engedélyezési eljárás és azt
követő változásbejelentés

ENV

amennyiben a bejelentésre kötelezettre irányadó
szakágazati jogszabály alapján az érintett
adatkör megváltoztatásához az MNB előzetes
engedélye, majd az engedélyező határozatot
követő változás-bejelentés szükséges (ez utóbbi
a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy
az annak alapján meghozott hatósági döntés
eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül)

Formanyomtatványon való
bejelentés

F

Féléves

Változás esetén

amennyiben a vonatkozó MNB rendelet
formanyomtatvány általi bejelentési
kötelezettséget ír elő

Bejelentésre
kötelezett

Pénzpiac
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

E

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
fióktelepe

EF

Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézet,
szövetkezeti hitelintézet, hitelintézettel
egyenértékű prudenciális szabályozásnak
megfelelő pénzügyi vállalkozás)

HIT

Hitelintézeti fióktelep

HITF

Pénzforgalmi intézmény

PI

Pénzforgalmi intézmény fióktelepe

PIF

Pénzpiaci alkusz

PA

Pénzügyi vállalkozás

PV

Pénzügyi vállalkozás fióktelepe

PVF

Postai Elszámoló Központot Működtető
Intézmény

PEKMI

Utalványkibocsátó

U
Tőkepiac

Árutőzsdei szolgáltató

Á

Befektetési alapkezelő

BAK

Befektetési alapkezelő fióktelepe

BAKF

Befektetési vállalkozás

BV

Befektetési vállalkozás fióktelepe

BVF

Központi értéktár

KÉ

Központi szerződő fél

KSZF

Tőzsde

T
Biztosítási piac
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BIZ

Biztosító nagyegyesület

NAGYEGY

Kisbiztosító-egyesület

KISEGY

Biztosító fióktelep

BIZF

Kisbiztosító

KB

Biztosításközvetítő (biztosítási többes
ügynök, biztosítási alkusz)

BK
Pénztári piac

Magánnyugdíjpénztár

MP

Önkéntes kölcsönös egészségpénztár

EP

Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár

SP

Egészség- és önsegélyező pénztár

ESP

Önkéntes nyugdíjpénztár

OP

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény

FNYSZI

”

HPTPK

KTAPK

KTBIZ

KTBI

KTBK

KTPT

1

2

3

4

5

6

Adatkör kódja

1. Összefoglaló tábla

EP, ESP, SP, OP,
MP

BK

Biztosítási többes
ügynök és
biztosítási alkusz
(biztosításközvetítők)
speciális törzsadatai

Pénztárak speciális
törzsadatai

KISEGY,
NAGYEGY

BIZ, KISEGY,
NAGYEGY, KB

Biztosítók speciális
adatai

Biztosító egyesületek
speciális törzsadatai

PA

Pénzpiaci alkuszok
alvállalkozóinak
bejelentése

Bejelentésre
kötelezett

HIT, HITF, PV,
PVF

Adatkör megnevezése

Pénzpiaci közvetítők
bejelentése

Speciális törzsadatok

„2. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

2. melléklet az 1/2017. (II. 10.) MNB rendelethez

V

V

V

V

V

V

FÉ

FÉ

FÉ

Bejelentési
gyakoriság

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági
döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül

a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági
döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül

a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott hatósági
döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 5 munkanapon belül

Bejelentési határidő
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KTFNY

KTBV

KTHPV

KTPI

7

8

9

10

E, PI, PEKMI,
EF, PIF

Elektronikuspénzkibocsátó intézmény,
pénzforgalmi
intézmény,
elektronikuspénzkibocsátó intézmény
és pénzforgalmi
intézmény fióktelepe,
valamint a PEKMI
speciális törzsadatai
V

V

V

BV, BVF,
befektetési
szolgáltatási
tevékenység
végzésére
engedéllyel
rendelkező HIT
és HITF

HIT, HITF, PV,
PVF

V

FNYSZI

Hitelintézetek,
hitelintézeti
fióktelepek, pénzügyi
vállalkozások
és pénzügyi
vállalkozások
fióktelepei speciális
törzsadatai

Befektetési
vállalkozások
és befektetési
vállalkozások
fióktelepe speciális
törzsadatai

Foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató
intézmények speciális
törzsadatai

FÉ

FÉ

FÉ

FÉ

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;
a féléves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan
a tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan
a tárgyév december 30-ig

változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő
5 munkanapon belül;
az éves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév június 30-ra vonatkozóan, a
tárgyév július 20. munkanapjáig, valamint a tárgyév december 10-re vonatkozóan a
tárgyév december 30-ig
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2. Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések tartalma
2.1. Bejelentésre kötelezett
Bejelentésre
kötelezett

Pénzpiac
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

E

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe

EF

Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek,
hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi
vállalkozás)

HIT

Hitelintézeti fióktelep

HITF

Pénzforgalmi intézmény

PI

Pénzforgalmi intézmény fióktelepe

PIF

Pénzpiaci alkusz

PA

Pénzügyi vállalkozás

PV

Pénzügyi vállalkozás fióktelepe

PVF

Postai Elszámoló Központot Működtető Intézmény

PEKMI

Tőkepiac
Befektetési vállalkozás

BV

Befektetési vállalkozás fióktelepe

BVF

Biztosítási piac
Biztosító és viszontbiztosító (részvénytársaság, európai részvénytársaság,
szövetkezet)
Biztosító nagyegyesület

BIZ
NAGYEGY

Kisbiztosító-egyesület

KISEGY

Kisbiztosító

KB

Biztosításközvetítő (biztosítási többes ügynök, biztosítási alkusz)

BK

Pénztári piac
Magánnyugdíjpénztár

MP

Önkéntes kölcsönös egészségpénztár

EP

Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár

SP

Egészség- és önsegélyező pénztár

ESP

Önkéntes nyugdíjpénztár

OP

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
2.2.

FNYSZI

Gyakoriság

ENV
(Engedélyezési eljárás és azt
követő változásbejelentés)

V
(Változás esetén)

Pénzpiac

E, HIT, HITF, PI, PV, PVF

Biztosítási piac

BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB

Tőkepiac

Á, BAK, BAKF, BV, BVF, T

Pénztári piac

MP, EP, ESP, SP, OP, FNYSZI

Pénzpiac

EF, PIF, U

Tőkepiac

BV, BAK, BVF, BAKF, KSZF, KÉ

Biztosítási piac

BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB

Pénztári piac

MP, EP, SP, OP, FNYSZI
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FÉ
(Féléves)

Pénzpiac

E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac

BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac

BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac

MP, EP, SP, OP, FNYSZI
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3. A speciális törzsadatok bejelentésére szolgáló egyes adatkörök
3.1. HPTPK Pénzpiaci közvetítők bejelentése (HIT, HITF, PV, PVF)
HPTPK Pénzpiaci közvetítők adatai
HPTPK1xxxx1 Pénzpiaci közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz
HPTPK1xxxx11 Megbízó pénzügyi intézmény neve
HPTPK1xxxx12 Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma
HPTPK1xxxx2 Pénzpiaci közvetítő adatai [Megbízó alatt első szinten álló szereplő, két- és háromelemű lánc
esetén közvetítő, pénzügyi intézményi közvetítőt tartalmazó három- vagy négyelemű lánc esetén pénzügyi
intézményi közvetítő (pénzügyi intézmény/biztosító)]
HPTPK1xxxx21 Közvetítő/pénzügyi intézményi közvetítő neve
HPTPK1xxxx22 Közvetítő/pénzügyi intézményi közvetítő törzsszáma
HPTPK1xxxx23 Székhelye
HPTPK1xxxx231 Irányítószám
HPTPK1xxxx232 Város
HPTPK1xxxx233 Utca, házszám, emelet, ajtó
HPTPK1xxxx234 Ország
HPTPK1xxxx24 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)
HPTPK1xxxx251 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx252 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx261 Közvetítő típusa
HPTPK1xxxx262 Közvetítő státusza
HPTPK1xxxx263 Közvetített szolgáltatás típusa [pénzpiaci függő ügynök, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök,
illetve pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles) által közvetített szolgáltatások]
HPTPK1xxxx2631 Fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)
HPTPK1xxxx26311 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx26312 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx2632 Nem fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás
HPTPK1xxxx26321 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx26322 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx2633 Fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)
HPTPK1xxxx26331 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx26332 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx2634 Nem fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás
HPTPK1xxxx26341 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx26342 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx2635 Ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési
számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is
HPTPK1xxxx26351 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx26352 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx2636 Áruhitel
HPTPK1xxxx26361 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx26362 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx2637 Betét és fizetési számla (bankszámla)
HPTPK1xxxx26371 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx26372 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx2638 Behajtás, követeléskezelés
HPTPK1xxxx26381 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx26382 Érvényesség vége (ééééhhnn)
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HPTPK1xxxx2639 Egyéb tevékenység
HPTPK1xxxx26391 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx26392 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx264 Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők
és jelzáloghitel közvetítő függő közvetítők esetén töltendő ki.)
HPTPK1xxxx271 Pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles), pénzpiaci többes
kiemelt közvetítő, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve jelzáloghitel közvetítő kiemelt közvetítő
tevékenységéhez kiadott engedély adatai
HPTPK1xxxx2711 Határozat száma
HPTPK1xxxx2712 Engedély kelte (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx3 Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő – háromelemű lánc esetén
közvetítői alvállalkozó, pénzügyi intézményi közvetítőt tartalmazó három- vagy négyelemű lánc esetén
közvetítő)
HPTPK1xxxx31 Közvetítő/Pénzpiaci közvetítői alvállalkozó neve
HPTPK1xxxx32 Közvetítő/Pénzpiaci közvetítői alvállalkozó törzsszáma
HPTPK1xxxx33 Székhelye
HPTPK1xxxx331 Irányítószám
HPTPK1xxxx332 Város
HPTPK1xxxx333 Utca, házszám, emelet, ajtó
HPTPK1xxxx334 Ország
HPTPK1xxxx34 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)
HPTPK1xxxx351 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx352 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx361 Közvetítő típusa
HPTPK1xxxx362 Közvetítő státusza
HPTPK1xxxx363 Közvetített szolgáltatás típusa [pénzpiaci függő ügynök, jelzáloghitel közvetítő függő ügynök,
illetve pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles) által közvetített szolgáltatások]
HPTPK1xxxx3631 Fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)
HPTPK1xxxx36311 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx36312 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx3632 Nem fogyasztónak nyújtott a) versengő szolgáltatás
HPTPK1xxxx36321 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx36322 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx3633 Fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás (jelzáloghitel)
HPTPK1xxxx36331 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx36332 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx3634 Nem fogyasztónak nyújtott b) versengő szolgáltatás
HPTPK1xxxx36341 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx36342 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx3635 Ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési
számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is
HPTPK1xxxx36351 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx36352 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx3636 Áruhitel
HPTPK1xxxx36361 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx36362 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx3637 Betét és fizetési számla (bankszámla)
HPTPK1xxxx36371 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx36372 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx3638 Behajtás, követeléskezelés
HPTPK1xxxx36381 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx36382 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx3639 Egyéb tevékenység
HPTPK1xxxx36391 Érvényesség kezdete (ééééhhnn)
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HPTPK1xxxx36392 Érvényesség vége (ééééhhnn)
HPTPK364 Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők és
jelzáloghitel közvetítő függő közvetítők esetén töltendő ki.)
HPTPK371 Pénzpiaci többes ügynök, pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles), pénzpiaci többes kiemelt közvetítő,
jelzáloghitel közvetítő függő ügynök, illetve jelzáloghitel közvetítő kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott
engedély adatai
HPTPK3711 Határozat száma
HPTPK3712 Engedély kelte (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx4 Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő, pénzügyi intézményi
közvetítőt tartalmazó négyelemű lánc esetén a pénzpiaci közvetítői alvállalkozó)
HPTPK1xxxx41 Közvetítői alvállalkozó neve
HPTPK1xxxx42 Közvetítői alvállalkozó törzsszáma
HPTPK1xxxx43 Székhelye
HPTPK1xxxx431 Irányítószám
HPTPK1xxxx432 Város
HPTPK1xxxx433 Utca, házszám, emelet, ajtó
HPTPK1xxxx434 Ország
HPTPK1xxxx44 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)
HPTPK1xxxx451 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx452 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)
HPTPK1xxxx461 Közvetítő típusa
HPTPK1xxxx462 Közvetítő státusza
PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye
PKTEV1xxxx1 Közvetítő neve
PKTEV1xxxx2 Törzsszáma
PKTEV1xxxx31 Irányítószám
PKTEV1xxxx32 Város/Község
PKTEV1xxxx33 Közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó
PKTEV1xxxx34 Ország
PKTEV1xxxx41 Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)
PKTEV1xxxx42 Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)
PKVEZ Független közvetítők, jelzáloghitel közvetítő függő közvetítők vezető állású személyei
PKVEZ1xxxx1 Közvetítő neve
PKVEZ1xxxx2 Törzsszáma
PKVEZ1xxxx301 Vezető állású személy neve
PKVEZ1xxxx302 Anyja neve
PKVEZ1xxxx303 Születési helye
PKVEZ1xxxx304 Születési ideje (ééééhhnn)
PKVEZ1xxxx305 Vezető beosztásúnak minősülő tisztség megnevezése
PKVEZ1xxxx3051 Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)
PKVEZ1xxxx3052 Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)
KTAPK Pénzpiaci alkuszok alvállalkozóinak bejelentése
KTAPK1 Pénzpiaci közvetítők adatai
KTAPK101 Pénzpiaci közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz
KTAPK102 Alkusz neve
KTAPK103 Alkusz törzsszáma
KTAPK104 Pénzpiaci közvetítő adatai (Alkusz alatt álló szereplő)
KTAPK105 Közvetítő neve
KTAPK106 Törzsszáma
KTAPK107 Székhelye
KTAPK108 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)
KTAPK109 Pénzpiaci szolgáltatási tevékenység kezdete (ééééhhnn)
KTAPK110 Pénzpiaci szolgáltatási tevékenység vége (ééééhhnn)
KTAPK111 Közvetítő típusa
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KTAPK112 Közvetítő státusza
KTAPK2 Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye
KTAPK201 Közvetítő neve
KTAPK202 Törzsszáma
KTAPK203 Tevékenység helye
KTAPK204 Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)
KTAPK205 Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)
KTBIZ Biztosítók speciális adatai
KTBIZ101 Számlavezető intézmény neve
KTBIZ102 Pénzforgalmi számla száma
KTBIZ103 Számlanyitás dátuma
KTBIZ104 Számla megszüntetésének dátuma
KTBIZ105 Letétkezelő intézmény neve
KTBIZ106 Befektetési számla száma
KTBIZ107 Számlanyitás dátuma
KTBIZ108 Számla megszüntetésének dátuma
KTBI Biztosító egyesületek speciális törzsadatai
KTBI101 Éves átlagos taglétszám
KTBK Biztosításközvetítők speciális törzsadatai
KTBK1 Intézményi alapadatok
KTBK101 Külföldi fiók neve
KTBK102 Külföldi fiók címe
KTBK103 Külföldi képviselet neve
KTBK104 Külföldi képviselet címe
KTBK105 Egyéb tényleges tevékenység végzésére szolgáló hely címe
KTBK2 Tulajdoni részesedés más biztosításközvetítőben
KTBK201 Tulajdonolt intézmény adatai
KTBK202 Tulajdonolt intézmény neve
KTBK203 Törzsszám
KTBK204 Székhely
KTBK205 Tulajdonszerzés időpontja
KTBK206 Tulajdon megszűnésének időpontja
KTBK207 Tulajdoni rész (%)
KTBK208 Tulajdoni rész (Ft)
KTPT Pénztárak speciális törzsadatai
KTPT1 Intézményi alapadatok
KTPT101 Pénztárt alapító intézmény neve
KTPT102 Törzsszám
KTPT103 Székhely
KTPT104 Tevékenység típusa
KTPT105 Kiegészítő vállalkozási tevékenység
KTPT106 Számlavezető intézmény neve
KTPT107 Törzsszám
KTPT108 Pénzforgalmi számla száma
KTPT109 Számlanyitás dátuma
KTPT110 Számla megszüntetésének dátuma
KTPT2 Jogutódlás adatok
KTPT201 Bejelentő intézmény neve
KTPT202 Törzsszám
KTPT203 Érintett intézmény szerepe
KTPT204 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja
KTPT205 Átalakulás napja
KTPT206 Jogutódlás típusa
KTPT207 Jogutódlásban érintett másik intézmény neve
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KTPT208 Törzsszám
KTPT209 Székhelye
KTPT210 Másik érintett intézmény szerepe
KTPT211 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja
KTPT3 Telephely, fiók, kirendeltség adatok
KTPT301 Telephely neve
KTPT302 Címe
KTPT303 Telefon
KTPT304 Telefax
KTPT305 E-mail
KTPT306 Weblap
KTPT307 Tevékenység megkezdésének időpontja
KTPT308 Tevékenység befejezésének időpontja
KTPT4 Pénztár tagdíjmegosztása
KTPT41 Fedezeti tartalék/alap
KTPT411 Tagdíj-megosztási arány (%)
KTPT412 Megosztás elve
KTPT413 Értéksáv alsó határa
KTPT414 Értéksáv felső határa
KTPT415 Érvényesség kezdete
KTPT416 Érvényesség vége
KTPT42 Működési tartalék/alap
KTPT421 Tagdíj-megosztási arány (%)
KTPT422 Megosztás elve
KTPT423 Értéksáv alsó határa
KTPT424 Értéksáv felső határa
KTPT425 Érvényesség kezdete
KTPT426 Érvényesség vége
KTPT43 Likviditási tartalék/alap
KTPT431 Tagdíj-megosztási arány (%)
KTPT432 Megosztás elve
KTPT433 Értéksáv alsó határa
KTPT434 Értéksáv felső határa
KTPT435 Érvényesség kezdete
KTPT436 Érvényesség vége
KTPT44 Egyéb tartalék/alap
KTPT441 Tagdíj-megosztási arány (%)
KTPT442 Megosztás elve
KTPT443 Értéksáv alsó határa
KTPT444 Értéksáv felső határa
KTPT445 Érvényesség kezdete
KTPT446 Érvényesség vége
KTFNY Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények speciális törzsadatai
KTFNY1 Intézményi alapadatok
KTFNY101 Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény alapítója
KTFNY102 Törzsszám
KTFNY103 Székhely
KTFNY104 Számlavezető intézmény neve
KTFNY105 Törzsszám
KTFNY106 Pénzforgalmi számla száma
KTFNY107 Számlanyitás dátuma (ééééhhnn)
KTFNY108 Számla megszüntetésének dátuma (ééééhhnn)
KTFNY2 Jogutódlás adatok (átalakulás, egyesülés, szétválás esetén töltendő ki)
KTFNY201 Bejelentő intézmény neve
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KTFNY202 Törzsszám
KTFNY203 Érintett intézmény szerepe (Jogelőd)
KTFNY204 Átalakulásról, egyesülésről, szétválásról határozó közgyűlés időpontja
KTFNY205 Átalakulás, egyesülés, szétválás napja
KTFNY206 Jogutódlás típusa
KTFNY207 Jogutódlásban érintett másik intézmény neve
KTFNY208 Törzsszám
KTFNY209 Székhelye
KTFNY210 Másik érintett intézmény szerepe (Jogutód)
KTFNY211 Átalakulásról, egyesülésről, szétválásról határozó közgyűlés időpontja
KTFNY3 Telephely adatok
KTFNY301 Telephely neve
KTFNY302 Címe
KTFNY303 Telefon
KTFNY304 Telefax
KTFNY305 E-mail
KTFNY306 Weblap
KTFNY307 Tevékenység megkezdésének időpontja
KTFNY308 Tevékenység befejezésének időpontja
3.8. KTBV Befektetési vállalkozások és befektetési vállalkozás fióktelepe speciális törzsadatai
KTBV101 KELER kód
KTBV102 KELER kód 2
KTBV103 BEVA tagság kezdete (ééééhhnn) (BV esetén töltendő ki)
KTBV104 Intézmény típus (csak BVF esetén töltendő ki)
3.9. KTHPV Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi vállalkozás fióktelepe speciális
törzsadatai
KTHPV1 Telephelyek száma
KTHPV101 Belföld
KTHPV102 Budapest
KTHPV103 Vidéki város
KTHPV104 Egyéb település
KTHPV105 Külföld
KTHPV2 Szervezeti tagság kezdete (csak HIT esetén töltendő ki)
KTHPV201 OBA (ééééhhnn)
KTHPV202 Bankszövetség (ééééhhnn)
KTHPV203 Integrációs Szervezet (ééééhhnn)
3.10. KTPI Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és
pénzforgalmi intézmény fióktelepe, valamint a PEKMI speciális törzsadatai
KTPI1 Telephelyek száma
KTPI101 Belföld
KTPI102 Budapest
KTPI103 Vidéki város
KTPI104 Egyéb település
KTPI105 Külföld
KTPI2 Intézményi alapadatok
KTPI201 Főtevékenységi kör
KTPI202 TEÁOR kód
KTPI203 Megnevezés
KTPI204 Tevékenység kezdete (ééééhhnn)
KTPI205 Tevékenység vége (ééééhhnn)
KTPI206 Egyéb tevékenységi kör
KTPI207 TEÁOR kód
KTPI208 Megnevezés
KTPI209 Tevékenység kezdete (ééééhhnn)
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KTPI210 Tevékenység vége (ééééhhnn)
KTPI211 Pénzforgalmi szolgáltatás
KTPI212 Megnevezés [Hpt. 6. § 87. pont a)–g) alpontjai szerinti megnevezés]
KTPI213 Pénzforgalmi szolgáltatás kezdete (ééééhhnn)
KTPI214 Pénzforgalmi szolgáltatás vége (ééééhhnn)
KTPI215 Elektronikus pénz kibocsátás
KTPI216 Tevékenység kezdete (ééééhhnn)
KTPI217 Tevékenység vége (ééééhhnn)”

A Kormány 26/2017. (II. 8.) Korm. rendelete
a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló
498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló
498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti országos, regionális vagy elővárosi közúti vagy helyi menetrend
szerinti személyszállítási szolgáltatást vagy a menetrend szerinti vízi személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési
szolgáltató az 1. § b) pontja szerinti közlekedési kedvezményt nyújthat]
„d) halálos üzemi balesetet szenvedett munkavállaló, a munkaviszony fennállása alatt egyéb okból elhunyt
munkavállaló vagy a nyugdíjasként elhunyt volt munkavállaló igényjogosult hozzátartozójának,”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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HIRDETMÉNYEK

sorszámú számlákat eltulajdonították, használatuk 2016.
december 14-től érvénytelen.

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:
Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny
Szerkesztősége
1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax:
795-0295.

*
Az Erlin Stúdió Kft. (1092 Budapest, Ráday utca 49. fszt. 6.)
bejelentése:
IH4EA7702051–IH4EA 7702100
sorszámú számlatömb elveszett, használata 2016. október
29-től érvénytelen.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

*

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi
a valós helyzetet.
Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.
Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.

A Groupama Biztosító Zrt. bejelentései:
6062221–6062250
sorszámú nyugtatömb használata 2017. február 6-tól
érvénytelen.
*
Varga Tamás (8200 Veszprém, Munkácsy Mihály u. 3/E 7/23.)
bejelentése:
KF5SA3131801–3131850
HS4EA1345051–1345100
sorszámú számlatömböket eltulajdonították (utolsó
felhasznált számlák: KF5SA3131809, HS4EA1345080), használatuk 2017. január 6-tól érvénytelen.
*

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
A Cooplan Mérnökiroda Kft. (2440 Százhalombatta, Erkel
Ferenc krt. 14. II/1.) bejelentése:
CO8LA 4473647–CO8LA 4473650
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A Zsolczi Invest Kft. (2013 Pomáz, Nagyrét utca 4.) bejelentése:
IH4SA 1972135–192150
sorszámú számlák elvesztek, használatuk 2016. április 29-től
érvénytelen.
*
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A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Futó u. 47–53.) bejelentése:
BP8NA0018476–BP8NA0018500

CZ3NA0007876–CZ3NA0007900

LM9NA0011776–LM9NA0011800

CZ3NA0000001–CZ3NA0000025

CZ3NA0007901–CZ3NA0007925

LM9NA0011801–LM9NA0011825

CZ3NA0000026–CZ3NA0000050

CZ3NA0007926–CZ3NA0007950

LM9NA0012551–LM9NA00012575

CZ3NA0000626–CZ3NA0000650

CZ3NA0008276–CZ3NA0008300

LM9NA0017976–LM9NA0018000

CZ3NA0001151–CZ3NA0001175

CZ3NA0008451–CZ3NA0008475

LM9NA0018101–LM9NA0018125

CZ3NA0001176–CZ3NA0001200

CZ3NA0008476–CZ3NA0008500

LM9NA0023426–LM9NA0023450

CZ3NA0001501–CZ3NA0001525

CZ3NA0008551–CZ3NA0008575

LM9NA0024626–LM9NA0024650

CZ3NA0001526–CZ3NA0001550

CZ3NA0009251–CZ3NA0009275

MC5NA0007301–MC5NA0007325

CZ3NA0001676–CZ3NA0001700

CZ3NA0009276–CZ3NA0009300

MC5NA0007326–MC5NA0007350

CZ3NA0001901–CZ3NA0001925

CZ3NA0009551–CZ3NA0009575

WD1NA0005601–WD1NA0005625

CZ3NA0001951–CZ3NA0001975

CZ3NA0009776–CZ3NA0009800

WD1NA0005626–WD1NA0005650

CZ3NA0002051–CZ3NA0002075

CZ3NA0009801–CZ3NA0009825

WD1NA0006926–WD1NA0006950

CZ3NA0002101–CZ3NA0002125

CZ3NA0011301–CZ3NA0011325

WD1NA0008326–WD1NA0008350

CZ3NA0002126–CZ3NA0002150

CZ3NA0011326–CZ3NA0011350

WD1NA0008951–WD1NA0008975

CZ3NA0002901–CZ3NA0002925

CZ3NA0011751–CZ3NA0011775

WD1NA0010351–WD1NA0010375

CZ3NA0003651–CZ3NA0003675

CZ3NA0011776–CZ3NA0011800

WD1NA0010426–WD1NA0010450

CZ3NA0003676–CZ3NA0003700

CZ3NA0012226–CZ3NA0012250

WD1NA0010451–WD1NA0010475

CZ3NA0004151–CZ3NA0004175

CZ3NA0012251–CZ3NA0012275

WD1NA0010601–WD1NA0010625

CZ3NA0004176–CZ3NA0004200

IC4NA0000051–IC4NA0000075

WD1NA0010626–WD1NA0010650

CZ3NA0004926–CZ3NA0004950

IC4NA0000076–IC4NA0000100

WD1NA0010926–WD1NA0010950

CZ3NA0004951–CZ3NA0004975

IC4NA0000226–IC4NA0000250

WD1NA0011176–WD1NA0011200

CZ3NA0004976–CZ3NA0005000

IC4NA0000601–IC4NA0000625

WD1NA0011701–WD1NA0011725

CZ3NA0005101–CZ3NA0005125

IC4NA0000626–IC4NA0000650

WD1NA0012476–WD1NA0012500

CZ3NA0005126–CZ3NA0005150

IC4NA0000651–IC4NA0000675

MC5NA0008001–MC5NA0008025

CZ3NA0005226–CZ3NA0005250

IC4NA0000676–IC4NA0000700

MC5NA0008026–MC5NA0008050

CZ3NA0005301–CZ3NA0005325

IC4NA0002451–IC4NA0002475

IC4NA0008351–IC4NA0008375

CZ3NA0005326–CZ3NA0005350

IC4NA0002476–IC4NA0002500

IC4NA0008376–IC4NA0008400

CZ3NA0005401–CZ3NA0005425

IC4NA0003051–IC4NA0003075

IC4NA0008901–IC4NA0008925

CZ3NA0005901–CZ3NA0005925

IC4NA0003076–IC4NA0003100

IC4NA0009126–IC4NA0009150

CZ3NA0005926–CZ3NA0005950

IC4NA0004526–IC4NA0004550

IC4NA0010101–IC4NA0010125

CZ3NA0006276–CZ3NA0006300

IC4NA0004576–IC4NA0004600

IC4NA0010126–IC4NA0010150

CZ3NA0006301–CZ3NA0006325

IC4NA0004751–IC4NA0004775

IC4NA0010301–IC4NA0010325

CZ3NA0006726–CZ3NA0006750

IC4NA0006101–IC4NA0006125

IC4NA0010326–IC4NA0010350

CZ3NA0007101–CZ3NA0007125

IC4NA0006126–IC4NA0006150

IC4NA0009976–IC4NA0010000

CZ3NA0007126–CZ3NA0007150

IC4NA0006151–IC4NA0006175

IC4NA0004726–IC4NA0004750

CZ3NA0007426–CZ3NA0007450

IC4NA0006176–IC4NA0006200

LM9NA0010526–LM9NA0010550

sorszámú díjnyugta-tömbök használata 2017. január 1-től érvénytelen.
*

280

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2. szám

A Generali Biztosító Zrt. bejelentése:
2016. XII. 1.–2017. I. 31. közötti időszakban az alábbi nyomtatványok elvesztek, használatuk érvénytelen:
Nyomtatvány típus név

Sorszámtól

Sorszámig

Érvénytelenítés ideje

Csekktömb – Első díjas

30996010

31005001

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

31031114

31031705

2016. 12. 08.

Csekktömb – Első díjas

31032012

31032603

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

31044611

31044903

2016. 12. 09.

Csekktömb – Első díjas

31103415

31104007

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

31160715

31161307

2016. 12. 12.

Csekktömb – Első díjas

154340182

154343082

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

154343116

154346016

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

303950152

303953052

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

303953186

303956086

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

362916911

362916911

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

362916942

362916942

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

362917039

362917194

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

362919976

362919983

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

362920000

362920000

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

362920055

362920055

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

362920172

362920172

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

362920196

362920196

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

363013523

363013523

2016. 12. 06.

Csekktömb – Első díjas

363013592

363013592

2016. 12. 06.

Csekktömb – Első díjas

363013657

363013657

2016. 12. 06.

Csekktömb – Első díjas

363013671

363013798

2016. 12. 06.

Csekktömb – Első díjas

382493924

382493924

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

388656600

388656600

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

388656758

388656758

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

388869156

388869156

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

388869187

388869187

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

390816241

390816241

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

393453348

393453348

2017. 01. 03.

Csekktömb – Első díjas

393454284

393454284

2017. 01. 03.

Csekktömb – Első díjas

393454851

393454868

2017. 01. 03.

Csekktömb – Első díjas

393454882

393454882

2017. 01. 03.

Csekktömb – Első díjas

393454909

393454916

2017. 01. 03.

Csekktömb – Első díjas

393745878

393746044

2017. 01. 03.

Csekktömb – Első díjas

393747014

393747014

2017. 01. 03.

Csekktömb – Első díjas

730995115

730995407

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

735381517

735381517

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

735381816

735382109

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

735426515

735426577

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

735426591

735426601

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

735426663

735426663

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

735426694

735426694

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

735426742

735426742

2016. 12. 13.
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Sorszámtól

Sorszámig

Érvénytelenítés ideje

Csekktömb – Első díjas

735426766

735426766

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

735426814

735427107

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

746501616

746501623

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

746501647

746501726

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

746501740

746501764

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

746501795

746501812

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

746501850

746501908

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

746501922

746501939

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

746501953

746501991

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

746502019

746502057

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

746502095

746502167

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

746502198

746502208

2017. 01. 30.

Csekktömb – Első díjas

747563110

747563402

2016. 12. 08.

Csekktömb – Első díjas

747563426

747563440

2016. 12. 08.

Csekktömb – Első díjas

747563543

747563574

2016. 12. 08.

Csekktömb – Első díjas

747563598

747563608

2016. 12. 08.

Csekktömb – Első díjas

747563639

747563639

2016. 12. 08.

Csekktömb – Első díjas

747563653

747563701

2016. 12. 08.

Csekktömb – Első díjas

747594613

747598507

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

747604217

747604808

2016. 12. 13.

Csekktömb – Első díjas

762935718

762936001

2016. 12. 05.

Csekktömb – Első díjas

763254324

763254324

2017. 01. 12.

Csekktömb – Első díjas

765833141

765833141

2016. 12. 14.

Csekktömb – Első díjas

765836034

765836034

2016. 12. 14.

Csekktömb – Első díjas

765836168

765836168

2016. 12. 14.

Csekktömb – Első díjas

765989826

765989840

2017. 01. 19.

Csekktömb – Első díjas

765989905

765989905

2016. 12. 05.

Csekktömb – Első díjas

765989981

765989981

2017. 01. 19.

Csekktömb – Első díjas

765998305

765998305

2016. 12. 14.

Csekktömb – Első díjas

766469936

766469936

2016. 12. 16.

Csekktömb – Első díjas

768140848

768140848

2016. 12. 05.

Csekktömb – Első díjas

768208517

768208531

2016. 12. 01.

Csekktömb – Első díjas

768208562

768208809

2016. 12. 01.

Nyugtatömb

814126

814150

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

990826

990850

2017. 01. 30.

Nyugtatömb

1186176

1186225

2017. 01. 30.

Nyugtatömb

1269951

1269975

2016. 12. 13.

Nyugtatömb

1337726

1337750

2017. 01. 30.

Nyugtatömb

1444926

1444950

2017. 01. 30.

Nyugtatömb

1537576

1537600

2017. 01. 30.

Nyugtatömb

1558226

1558250

2017. 01. 30.

Nyugtatömb

1842901

1842925

2017. 01. 30.

Nyugtatömb

1843451

1843475

2017. 01. 30.

Nyugtatömb

1853201

1853225

2016. 12. 08.

Nyugtatömb

1855351

1855375

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

1897851

1897875

2016. 12. 23.
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Sorszámtól

Sorszámig

Érvénytelenítés ideje

Nyugtatömb

1897976

1898000

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

1907751

1907875

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

1907901

1907950

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

1907976

1908000

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2014551

2014575

2017. 01. 03.

Nyugtatömb

2064501

2064525

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2064551

2064600

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2064626

2064750

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2084001

2084150

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2084201

2084275

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2084301

2084500

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2090751

2091000

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2200001

2200125

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2204501

2204651

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2204676

2204700

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2204726

2204875

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2221676

2221700

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2236001

2236025

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2236126

2236225

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2236251

2236275

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

2236301

2236375

2016. 12. 23.

Nyugtatömb

75816646

75816670

2017. 01. 19.

Nyugtatömb

75820921

75820945

2016. 12. 05.

Nyugtatömb

75849921

75849945

2017. 01. 26.

Nyugtatömb

75860708

75860708

2017. 01. 30.
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A Kormány 6/2017. (I. 12.) Korm. rendelete
a Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Kecskemét közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 7416/17 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten megvalósuló konzervipari üzem energetikai és
technológiai fejlesztését célzó, valamint ehhez kapcsolódó ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával függenek
össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek,
b)
az (1) bekezdés szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési,
valamint egyéb munkákra vonatkoznak.

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

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja
fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati
eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 6/2017. (I. 12.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
a Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Kecskemét közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 8683/418 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten, illetve az ezen földrészletből telekalakítási eljárás
jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő autóipari alkatrészgyártó üzem, illetve
az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek
össze.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.
2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

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

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

A Kormány 15/2017. (I. 24.) Korm. rendelete
a Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Szarvas közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti 0718/24 és 3589/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken a GALLICOOP Zrt. által megvalósítása
kerülő, innovatív csomagolási centrum megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek, valamint
b)
az (1) bekezdés szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési
munkákkal kapcsolatosak.

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

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja
fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati
eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 15/2017. (I. 24.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. §
(1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelete
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
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. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni a 2014–2020 programozási időszakban
a)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: ERFA),
b)
az Európai Szociális Alapból,
c)
a Kohéziós Alapból,
d)
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból,
e)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
f)
az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből,
g)
a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapból és
h)
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből
származó források terhére létrejött támogatási jogviszonyokban további kötelezettségek vállalására, továbbá
a felhasználásban, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő szervezetekre, a támogatást igénylőkre és
a támogatásban részesülőkre.
(2) E rendeletet nem kell alkalmazni az ERFA-ból származó, az Európai Területi Együttműködés programjaiból nyújtandó
támogatásokra.

2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
éves fejlesztési keret: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet] 41. § (1) bekezdése szerinti dokumentum,
2.
támogatási szerződés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,
3.
támogatói okirat: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 55. pontja szerinti okirat.
3. §

(1) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény
a)
nem éri el szolgáltatás és árubeszerzés esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő
eredeti támogatási összeg 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén a támogatási
szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító
hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését,
b)
eléri az a) pont szerinti mértéket, vagy ha a projekt eredeti támogatása meghaladja az egymilliárd forintot,
akkor a költségnövekmény megítélése vonatkozásában igazságügyi szakértő bevonása szükséges.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a költségnövekmény által az adott prioritás kötelezettségvállalása
az eredeti keretösszeg 110%-át
a)
nem haladja meg, akkor a költségnövekmény finanszírozása európai uniós forrás terhére történik, és az európai
uniós források felhasználásáért felelős miniszter,
b)
meghaladja, akkor a költségnövekmény finanszírozása hazai költségvetési forrás terhére történik, és
az államháztartásért felelős miniszter
gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról.

4. §		
Ha a támogatási szerződés vagy támogatói okirat több projektelemet foglal magában, a meghatározó értékű
projektelem tárgya szerint kell a 3. § szerinti költségnövekményt minősíteni.
5. §		
Ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti
támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény nem támogatható.
6. §		
Ha a költségnövekmény az éves fejlesztési keret elfogadását követően, de a támogatási döntés meghozatala előtt
merül fel, a projekt éves fejlesztési keretben szereplő indikatív támogatási keretének módosítása vonatkozásában
a 3–5. §-t megfelelően alkalmazni kell.
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7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően
a)
keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b)
megkezdett és a hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
9. §		
Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87/A. §-a.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 22/2017. (II. 2.) Korm. rendelete
a Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával és a területen
megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0204/4, 0204/5, 0204/16, 0204/17, 0204/18, 0204/19, 0204/20, 0204/21, 0204/22,
0204/23, 0204/24, 0204/25, 0204/26, 0204/27, 0204/28, 0204/29, 0204/30, 0204/31, 0204/32, 0204/33, 0204/34,
0204/35, 0204/36 és 0204/37 helyrajzi számú földrészleteken, valamint az e földrészletekből a telekalakítási eljárások
jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő ipari-innovációs fejlesztési terület
kialakításával és az ezen a területen megvalósítandó járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal
függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

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

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja
fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
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4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 22/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárás,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében 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. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet] 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelettel
hatályon kívül helyezett 5. § i) pontját az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a 2016. pénzügyi
évre vonatkozó tanúsító szervi jelentésre még alkalmazni kell.”
2. §		
Hatályát veszti a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § i) pontja.

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése
a következő 29a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„29a. nonprofit szervezet: az egyesület, köztestület, alapítvány, közalapítvány, alapítvány vagy közalapítvány
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, helyi
önkormányzat, költségvetési szerv, egyházi jog személy, európai gazdasági egyesülés, európai szövetkezet, európai
területi társulás, társasház, építőközösség, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói vagy
munkavállalói érdekképviseleti szervezetet,”
4. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 16/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„16/A. A tanúsító szerv
28/B. § Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik a tanúsító szerv kiválasztásáról a KAP
rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján.”
5. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az éves fejlesztési keret meghatározza
az adott programból finanszírozni és a tárgyévben megkezdeni tervezett kiemelt projekt)
„bd) indikatív támogatási keretének összegét,”
6. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/F. § Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia (a továbbiakban: HFS) elkészítésére irányuló felhívás esetén
az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a tárgyévben meghirdetendő felhívások
tekintetében a 41/D. § (1) bekezdés c)–f ) pontjában meghatározottakat, valamint
a) a felhívás címét és
b) a közösségvezérelt HFS-ek kiválasztási szempontjait.”
7. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően a 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti döntéssel összefüggésben az éves fejlesztési
keretet soron kívül módosítani szükséges.”
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8. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/C. § (1) Az operatív program egyes prioritásai vonatkozásában történő többlet-kötelezettségvállalás az éves
fejlesztési keret módosításával kezdeményezhető.
(2) Az éves fejlesztési keret módosítására irányuló előterjesztésben részletesen be kell mutatni a tervezett többletkötelezettségvállalás indokait, az egyes konstrukciók közötti megoszlását, valamint az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter álláspontját.
(3) Az éves fejlesztési keret (1) bekezdés szerinti módosítását követően az irányító hatóság vezetője köteles
projektenként a Kormány előzetes jóváhagyását kérni a kötelezettségvállalás megtételéhez, ha a kötelezettségvállalás
a prioritás (1) bekezdés szerint megemelt keretösszegén belül az eredeti keretösszeg 110%-át meghaladó rész terhére
történne.”
9. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt az irányító hatóság határozza meg. Ezen időszakon
belül az irányító hatóság egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén értékelési szakaszokat határozhat – standard
eljárásrend esetén határoz – meg. Az értékelési határnap és a következő értékelési szakasz első napja között legfeljebb
hét napos szünet határozható meg. Ez a rendelkezés nem zárja ki az 53. §-ban foglaltak alkalmazását.
(2a) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik az általános szerződési feltételek,
valamint a támogatási szerződés és a támogatói okirat sablonjának elkészítéséről és a www.szechenyi2020.hu
honlapon történő közzétételéről.”
10. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a 49. § (1) bekezdése alapján elvégzi a módosított
felhívás minőségbiztosítását, továbbá a közleményt és a módosított felhívást – szükség esetén a javasolt pontosítások
átvezetését követően – közzéteszi. Ha a felhíváshoz az elektronikus kitöltőprogram már rendelkezésre áll, és a felhívás
módosítása miatt a kitöltőprogramot is módosítani kell, akkor az irányító hatóság köteles haladéktalanul gondoskodni
a benyújtás lehetőségének felfüggesztéséről a módosított kitöltőprogram megjelenéséig.”
11. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés
közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.
(1c) Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a felhívás lezárása csak
az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges.”
12. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XIII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„XIII. FEJEZET
KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRENDRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
71. § (1) Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32–35. cikke és az 1305/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 42–44. cikke szerinti fejlesztések az EMVA-ból, az ERFA-ból és az ESZA-ból részesülhetnek
támogatásban.
(2) Közösségvezérelt helyi fejlesztések folyamatának elindítása érdekében az irányító hatóság regisztrációs felhívást
tesz közzé az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi
akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) megalakulásának ösztönzésére. A felhívás tartalmazza a regisztráció feltételeit.
A regisztrációs feltételeknek megfelelt HACS-okat az irányító hatóság nyilvántartásba veszi. Az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdése szerint a HACS által kijelölt vezető partner vagy létrehozott közös
szervezet, és a HACS munkaszervezete – ha létrehoztak – jogképes, nonprofit szervezet lehet.
(3) Az irányító hatóság a regisztrációs szempontoknak megfelelt HACS-ok számára felhívást tesz közzé közösségvezérelt
HFS megalkotására. A felhívás előkészítésére, meghirdetésére, módosítására és felfüggesztésére a 45–53. §-t kell
alkalmazni.
(4) Az irányító hatóság előre meghatározza a közösségvezérelt HFS-ek kiválasztási kritériumait.
(5) Az irányító hatóság a beérkezett közösségvezérelt HFS-eket tartalmazó kérelmekről a standard kiválasztási
eljárásrend szabályai szerint – az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikk (3) bekezdése
szerinti bizottság alkalmazásával – dönt. A döntés tartalmazza az irányító hatóság által támogatott közösségvezérelt
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HFS-t, a megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeget, valamint a helyi megvalósításához szükséges
(10) bekezdés szerinti működési költségek keretét.
(6) A közösségvezérelt HFS-kérelmek benyújtására és elbírálására – az e fejezetben meghatározott eltérésekkel –
az 58–68. §-t és az 1. melléklet II. Fejezetét kell alkalmazni.
(7) Az irányító hatóság a hiánypótlásra meghatározhat a 60. § (3) bekezdésében meghatározott határidőnél hosszabb
időtartamot is.
(8) Az irányító hatóság a kiválasztott közösségvezérelt HFS-ek megvalósítása érdekében:
a) szerződést (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési megállapodás) köt a HACS-csal vagy annak
vezető partnerével a közösségvezérelt HFS megvalósítására és az ennek érdekében felhasználható támogatási
keretösszegre, amely együttműködési megállapodásnak elválaszthatatlan része az irányító hatóság által támogatási
döntéssel kiválasztott közösségvezérelt HFS, valamint
b) támogatási szerződést köt a HACS munkaszervezeti funkcióit ellátó szervezettel – vagy támogatói okiratot
bocsát ki részére – a közösségvezérelt HFS megvalósításához szükséges (10) bekezdés szerinti feladatok ellátásával
kapcsolatban felmerülő költségei finanszírozására.
(9) A (8) bekezdés a) pontja szerinti együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a HACS megnevezését,
b) a HACS feladatait,
c) a közösségvezérelt HFS alapján a HACS által meghirdetendő felhívások (a továbbiakban: helyi felhívás) összesített
keretét,
d) a HACS működési költségének legmagasabb összegét,
e) a közösségvezérelt HFS megvalósítását mérő számszerűsített vállalásokat és
f ) a közösségvezérelt HFS módosításának feltételeit.
(10) A (8) bekezdés b) pontja szerinti támogatási szerződés alapján folyósított támogatás felhasználható a HACS-nál
vagy munkaszervezeténél felmerült előkészítés, kapacitásépítés, képzés, hálózatépítés, az érdekeltek közötti
információcsere megkönnyítése és a közösségvezérelt HFS megvalósítása érdekében kidolgozásra kerülő helyi
felhívások előkészítésének költségeire, a közösségvezérelt HFS végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési
költségekre és a közösségvezérelt HFS monitoringköltségeire.
72. § (1) A helyi felhívásokat a HACS az együttműködési megállapodás alapján, a támogatási döntéssel kiválasztott
közösségvezérelt HFS-ben rögzített kiválasztási kritériumok alkalmazásával készíti el.
(2) Az együttműködési megállapodásban rögzített keretek között a HACS által meghirdetett helyi felhívások alapján
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a közösségvezérelt helyi fejlesztés eljárásrend alkalmazásával
hozható döntés.
(3) A HACS a helyi felhívástervezeteket az irányító hatóság részére előzetesen megküldi szabályossági vizsgálat
céljából. Az irányító hatóság harminc napon belül nyilatkozik a helyi felhívások szabályossági megfelelőségéről.
(4) A HACS vagy munkaszervezete a helyi felhívást az irányító hatóság (3) bekezdésben foglalt szabályossági
nyilatkozatát követő tíz napon belül közzéteszi a honlapján.
(5) Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül – ideértve a felhívás keretösszegének
csökkentését is –, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét
felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az irányító
hatóságnak is megküldi. Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása
csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására
nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.
Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a felhívás lezárása csak az erről
szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt benyújtott támogatási
kérelmekről hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg
lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
(6) A támogatási kérelem benyújtása, valamint a helyi felhívásban meghatározott feltételek teljesítése nem jelent
alanyi jogosultságot a támogatásra, arról csak a kiválasztási szempontokra és forrásra tekintettel hozható döntés.
(7) Ha a helyi felhívás nem zárja ki, a támogatási kérelem a projekt megvalósítására létrehozott konzorciumi
együttműködés keretében is benyújtható az 59. § alkalmazásával.
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(8) A támogatást igénylő a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az irányító hatóság
közösségvezérelt helyi fejlesztés támogatás elnyerése esetén – EMVA forrás esetén a 908/2014/EU bizottsági rendelet
57. cikk szerinti adatokon túl –
a) a kedvezményezett nevét,
b) a projekt tárgyát,
c) az elnyert támogatás összegét,
d) a döntés évét és a hónapját
nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok
szerint nyilvántartsa és kezelje.
(9) A HACS-ok a helyi támogatási kérelmekről való döntés megalapozása érdekében helyi bíráló bizottságot
(a továbbiakban: HBB) állítanak fel. A HBB összehívását, működését, tagjait a HACS által kiadott ügyrendben kell
meghatározni. Az ügyrendet az irányító hatóság hagyja jóvá.
72/A. § (1) A közösségvezérelt helyi fejlesztés kiválasztási eljárásrend során a jelen §-ban és a 72/B. §-ban szabályozott
módon kell eljárni.
(2) A támogatást igénylő a helyi felhívásban rögzített módon a HACS-hoz benyújtott helyi támogatási kérelemmel
igényelheti a támogatást.
(3) A támogatást igénylő a kérelem beérkezéséről értesítést kap.
(4) Legkésőbb a helyi felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követő tíz napon belül
megkezdődik a helyi támogatási kérelmek kiválasztási folyamata.
(5) Az értékelésben és a támogatási döntés előkészítésében részt vevőket a támogatást igénylő támogatási döntésről
történő tájékoztatása időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli, azzal, hogy a titoktartási kötelezettség nem
terjed ki a benyújtott helyi támogatási kérelemnek a projektkiválasztási eljárásban történő előrehaladásáról való
tájékoztatásra.
(6) Ha a helyi támogatási kérelem határidőn túl benyújtott, a HACS a kérelmet – hiánypótlási felhívás nélkül –
elutasítja, és erről – valamint az elutasítással szemben kifogás benyújtásának lehetőségéről – a támogatást igénylőt
értesíti. Ha a helyi támogatási kérelem hiányos vagy hibás, és ezért nem felel meg a helyi felhívásban meghatározott
szempontoknak, a HACS vagy munkaszervezete – ha az adott szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája
hiánypótlás keretében pótoltatható, és a helyi felhívás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra –, az összes hiány vagy hiba
megjelölésével felhívja a támogatást igénylőt helyi támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlásra egyszer van
lehetőség.
(7) Ha a helyi támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű, vagy ellentmondást tartalmaz, és a helyi
felhívás lehetőséget nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, a HACS vagy munkaszervezete az értékelés során egy
alkalommal írásban tisztázó kérdést tehet fel megfelelő határidő biztosításával. A határidőn túl beérkezett választ
figyelmen kívül kell hagyni.
(8) A kiválasztási folyamat során a HACS pontozás alapján dönt. A HBB köteles részletes indokolást készíteni, ha a helyi
támogatási kérelmet elutasítani javasolja. A HBB feltétellel vagy csökkentett összeggel való támogatásra irányuló
döntési javaslatot nem adhat, és ilyet a HACS sem küldhet az irányító hatóságnak.
(9) A HBB a kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító döntési javaslatot a kérelmek – helyi felhívásban előírt
értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz.
(10) A HACS a HBB döntési javaslata alapján a helyi felhívásban meghatározott határidőn belül dönt a helyi támogatási
kérelem elutasításáról, vagy annak támogatására irányuló javaslatát megküldi az irányító hatóságnak a HBB – döntési
javaslatot meghozó – ülésének jegyzőkönyvével együtt az ülés megtartását követő harminc napon belül.
(11) A támogatásra irányuló döntési javaslatáról vagy az elutasító döntéséről a HACS tájékoztatja a támogatást
igénylőt. A (9) bekezdés szerinti döntésről szóló tájékoztatás tartalmazza az indokolást és a kifogás benyújtásának
lehetőségét, módját is.
(12) A támogatást igénylők a helyi támogatási kérelmük értékelését a tájékoztatás közlését követően megtekinthetik.
(13) Az e §-ban foglalt eljárási határidőkbe nem számít bele a helyi felhívás módosítás következtében szükségessé vált
korrekció, a tisztázó kérdés megválaszolásának, valamint a kifogás elbírálására irányuló eljárás időtartama.
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72/B. § (1) A közösségvezérelt helyi fejlesztés 72/A. §-ban szabályozott kiválasztási eljárását követő döntéshozatali
eljárás során
a) a támogatást igénylő a – HACS által értékelt és támogató döntési javaslatának megfelelő – helyi támogatási
kérelmét (a továbbiakban e § alkalmazásában: támogatási kérelem) a HACS támogatásra irányuló döntési javaslatának
közlésétől számított harminc napon belül az irányító hatóság által előírt egységes informatikai rendszerben rögzíti
jogosultsági ellenőrzés (végső ellenőrzés) céljából,
b) az irányító hatóság a támogatási kérelem beérkezését követően, a felhívásban szereplő jogosultsági szempontok
szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján elvégzi a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését,
c) továbbá a támogatási kérelmek rögzítésére és végső ellenőrzésére
ca) az 58. § (2), (4), (7) és (8) bekezdését, a 60. § (3), (4), (6), (7) bekezdését, a 63. § (3) és (4) bekezdését, a 65. § (1),
(7) bekezdését és a 66. § (1)–(3) bekezdését és
cb) az 1. melléklet 8.1–8.5., 8/A.1–13.5., 14.1–24., 33.1., 33.2., 45., 46.1.a)–k), 46.2–48.4. és 50–53.3. pontját
kell alkalmazni.
(2) Az irányító hatóság a beérkezéstől számított 30 napon belül támogató döntést (kötelezettségvállalás) vagy
elutasító döntést hoz.
(3) Ha a beérkező támogatási kérelmek száma meghaladja a tervezettet, a határidőt az irányító hatóság egy
alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.
(4) Az irányító hatóság a döntésről a támogatást igénylő mellett a HACS-ot is tájékoztatja.
(5) Az e §-ban foglalt eljárási határidőbe nem számít bele a hiánypótlás vagy a kifogás elbírálására irányuló eljárás
időtartama.”
13. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentéseket – a kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a következő alapelvek
figyelembevételével kell elbírálni:]
„l) a projekt fizikai befejezésének határideje csak az irányító hatóság előzetes hozzájárulása esetén haladhatja meg
a felhívásban, pénzügyi eszközök esetén a pénzügyi közvetítővel megkötött finanszírozási megállapodásban rögzített
végső határidőt azzal, hogy a módosított határidő meghatározása során figyelemmel kell lenni az adott operatív
program zárásának időpontjára, valamint az elszámolhatósági szabályokra.”
14. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 32. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„32. A támogatási jogviszony megszüntetése, szankció, projektfelügyelő”
15. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert a támogatási
szerződésben módosult a szerződéssel érintett projektelem finanszírozási módja, akkor a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződésnek kizárólag a finanszírozási módra vonatkozó, a támogatási szerződésnek
megfelelő módosítására az (1) bekezdést nem kell alkalmazni. A kedvezményezett köteles a szerződésmódosításról
– az alátámasztó dokumentumok megküldésével – az irányító hatóságot 15 napon belül tájékoztatni.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti szerződés módosítás esetén a szerződés módosítással érintett támogatási összeg
– a (11) bekezdéstől eltérően – folyósítható.”
16. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő XVI/A. Fejezettel egészül ki:

„XVI/A. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZOTT MINŐSÍTETT BESZERZÉS VAGY ALAPVETŐ
BIZTONSÁGI ÉRDEKET ÉRINTŐ BESZERZÉS MENTESÍTÉSI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ VIZSGÁLATA
109/A. § E fejezet alkalmazásában:
1. alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés: az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés
általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések
megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a
szerinti beszerzés,
2. minősített beszerzés: a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő
követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti beszerzés.
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109/B. § (1) Minősített beszerzés vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása
alóli felmentésre irányuló mentesítési eljárás megkezdése előtt a támogatást igénylő vagy kedvezményezett köteles
az irányító hatóság hozzájáruló nyilatkozatát kérni. A támogatást igénylő vagy kedvezményezett köteles a mentesíteni
kívánt beszerzés tárgyát, becsült értékét, a mentesítési kérelem indokolását, valamint az ellenőrzés lefolytatásához
szükséges egyéb dokumentumokat megküldeni az irányító hatóság részére.
(2) Az irányító hatóság a részére benyújtott dokumentációt támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki
szempontból megvizsgálja, különös tekintettel a következőkre:
a) a beszerzés tárgya illeszkedik-e a projekthez, operatív programhoz,
b) a beszerzés betervezésre került-e a projekt költségvetésébe,
c) a közbeszerzési eljárás alóli mentesítés indokolása megfelelő-e.
(3) Az irányító hatóság köteles a mentesítési kérelem vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti dokumentumok
hiánytalan beküldésétől számított 8 napon belül nyilatkozni.
(4) Ha a kedvezményezett az e fejezet szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, és szabálytalansági
eljárás keretében ez megállapításra kerül, a támogatási szerződés szerinti támogatás egy része vagy egésze
visszavonható. Ha a támogatási döntés előtt kerül megállapításra, hogy a támogatást igénylő az e fejezet szerinti
kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az igényelthez képest csökkentett mértékű támogatás
ítélhető meg részére.
(5) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat ellen kifogás benyújtásának van helye.”
17. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 42. alcíme a következő 117/A. §-sal egészül ki:
„117/A. § (1) Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett (e § alkalmazásában a továbbiakban:
kedvezményezett) részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által
benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
(2) Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási
előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.
(3) Az adott naptári évre a támogatási előleg likviditási tervben eredetileg meghatározott összege 150%-ánál több
támogatási előleg akkor kerülhet folyósításra, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt,
és a likviditási terv módosítását az irányító hatóság jóváhagyta.”
18. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 144. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a kedvezményezett közszféra szervezet, az irányító hatóság eltekinthet a dokumentum alapú ellenőrzés
teljes körű lefolytatásától, ha a kedvezményezett utalványozási vagy egyéb belső szabályzatai valamennyi kifizetés
esetén tartalmazzák a tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályokat, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott
megfelelőség ellenőrzését, és ezen szabályzatokat az irányító hatóság megfelelőnek találta. Az irányító hatóság
az elfogadott dokumentumokat megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére.
A kedvezményezettnek biztosítania kell a kifizetés előtti ellenőrzés funkcionális függetlenségét.”
19. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 164/A. §-sal egészül ki:
„164/A. § (1) Ha külső ellenőrző szerv jelentése alapján a szabálytalansági döntés felülvizsgálata szükséges, az irányító
hatóság köteles a végleges ellenőrzési jelentés alapján készült intézkedési terv elkészítésétől számított 45 napon
belül a szabálytalansági döntést visszavonni, és új szabálytalansági döntést hozni a 159. § (5) bekezdés f ) pontja vagy
új szabálytalansági eljárás alapján.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint visszavont szabálytalansági döntés meghozatalát követően jogorvoslati eljárás került
lefolytatásra, az irányító hatóság köteles a szabálytalansági döntés visszavonása tényéről haladéktalanul értesíteni
az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert.”
20. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 173. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A jogorvoslati kérelmet elbíráló döntést az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a döntés
közlését követő harminc napon belül visszavonja, és új döntést hoz, ha
a) a jogorvoslati kérelem elbírálását követően tudomására jutott tény alapján a döntés
aa) jogszabályt sért,
ab) a támogatási szerződésben vagy a felhívásban foglaltakba ütközik, vagy
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b) a döntés meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából
lényeges tény, adat vagy más bizonyíték jut a tudomására.
(5a) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter köteles a 164/A. § (2) bekezdése szerinti értesítéstől
számított 45 napon belül a jogorvoslati kérelmet elbíráló döntést visszavonni, ha az a külső ellenőrző szerv jelentése
alapján szükséges.
(5b) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter köteles a végleges ellenőrzési jelentés alapján készült
intézkedési terv elkészítésétől számított 45 napon belül a jogorvoslati kérelmet elbíráló döntést visszavonni és új
döntést hozni, ha a külső ellenőrző szerv jelentése alapján a jogorvoslati kérelmet elbíráló döntés felülvizsgálata
szükséges; továbbá a közléséről a (3) bekezdés szerint gondoskodni.”
21. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 193. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a monitoring és információs rendszer a hiánypótlásra nyitva álló határidő alatt a hiánypótlással összefüggő
egyes feladatok ellátását nem biztosítja, az irányító hatóság a hiánypótlásra nyitva álló határidőt legfeljebb 5 nappal
meghosszabbíthatja.”
22. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/O. §-sal egészül ki:
„201/O. § (1) Az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 24/2017. (II. 3.)
Korm. rendelettel [a továbbiakban: 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseket
– a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.
(2) Az EMVA tekintetében a 2016. pénzügyi évre vonatkozó tanúsító szervi jelentésre a 28/B. §-nak a 24/2017. (II. 3.)
Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezését kell alkalmazni.
(3) A 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelettel megállapított 47. § (2) bekezdését a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet
hatálybalépését követően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére a 48. § (2) bekezdése
szerinti véleményezés céljából megküldött felhívásokra kell alkalmazni.
(4) A 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelettel megállapított 117/A. §-t a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését
követően benyújtott előlegigénylésekre kell alkalmazni.”
23. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 202. §-a a következő 14. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„14. az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és
a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
24. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
3. melléklete a 2. melléklet,
c)
4. melléklete a 3. melléklet,
d)
5. melléklete a 4. melléklet,
e)
6. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.
25. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1.
3. § (1) bekezdés 24. pontjában a „32. cikk (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „32. cikke” szöveg,
2.
3. § (1) bekezdés 25. pontjában a „33. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemeket tartalmazó stratégia” szövegrész
helyébe a „2. cikk 19. pontja szerinti, a 33. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemeket tartalmazó stratégia” szöveg,
3.
3. § (2) bekezdés c) pontjában a „cikkében” szövegrész helyébe a „cikk 1–3., 5. és 6. pontjában” szöveg,
4.
15. § (1) bekezdés b) pontjában a „tanúsító szervi,” szövegrész helyébe a „valamint az” szöveg,
5.
34. § (1) bekezdésében a „2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz
létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 233/2014/EU” szövegrész helyébe a „223/2014/EU” szöveg,
6.
39. § (1) bekezdés e) pontjában a „8:1. § 1. pontja” szövegrész helyébe a „8:1. § (1) bekezdés 1. pontja” szöveg,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
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41. § (2a) bekezdésében a „lehetséges legnagyobb” szövegrész helyébe az „indikatív” szöveg,
46. § (1b) bekezdésében a „többségi” szövegrészek helyébe a „közvetlen vagy közvetett többségi” szöveg,
53. § (1a) bekezdésében a „felfüggesztése” szövegrész helyébe a „felfüggesztése vagy lezárása” szöveg,
56/A. § (3) bekezdésében az „eláll” szövegrész helyébe az „elállhat” szöveg,
57/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „döntés-előkészítő” szövegrész helyébe az „a 70/A. § szerinti értékelés
kivételével döntés-előkészítő” szöveg,
57/H. § (8) bekezdésében a „szerint” szövegrész helyébe a „szerint a támogatást igénylő vagy” szöveg,
70/A. § (1) bekezdésében a „névsorból” szövegrész helyébe a „névsorból sorsolással kiválasztott,” szöveg,
81. § (4) bekezdésében a „kérelmére” szövegrész helyébe a „kérelmére vagy saját hatáskörében” szöveg,
88. § (5) bekezdésében a „mutatók” szövegrész helyébe a „mutatók és az eredményindikátorok” szöveg,
99. § (3) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás – a támogatásielőleg-kifizetés
kivételével –” szöveg,
107. § (1) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás – a támogatásielőleg-kifizetés
kivételével –” szöveg,
110. § (5) bekezdésében a „legfeljebb” szövegrész helyébe az „– egyszerűsített elszámolási módok alkalmazását
kivéve – legfeljebb” szöveg,
111. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „pontban” szövegrész helyébe a „bekezdésében” szöveg,
119. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „50%-ának” szövegrész helyébe az „50%-ának, szolgáltatásvásárlás
esetén 30%-ának” szöveg,
126/A. §-ában a „bizonylatot” szövegrész helyébe a „bizonylatot – ide nem értve a bér jellegű költségek
elszámolására szolgáló összesítőt –” szöveg,
129. § (3) bekezdésében az „igazolását” szövegrész helyébe az „igazolását szállítói finanszírozási módban”
szöveg,
152. § (6) bekezdésében az „elbírálásában” szövegrész helyébe az „elbírálásában – a 153. § (3a) bekezdése
szerinti eljárás kivételével –” szöveg,
159. § (3) bekezdésében az „elutasításáról” szövegrész helyébe az „elutasításáról, melyről tájékoztatja
a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve, ha a bejelentő a szabálytalansági döntést hozó szervezet tagja”
szöveg,
161. § (2) bekezdésében a „határozatot” szövegrész helyébe a „döntést” szöveg,
164. § (7) bekezdésében a „fejezet felügyeletét ellátó” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító” szöveg,
165. § (2) bekezdésében a „kedvezményezettet” szövegrész helyébe a „kedvezményezettet és a szabálytalansági
gyanú bejelentőjét, kivéve, ha a bejelentő a szabálytalansági döntést hozó szervezet tagja” szöveg,
171. § (2) bekezdésében a „hatáskörrel rendelkező és illetékes” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg

28.
lép.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
6.8. pontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „projekt, valamint a 65. § (2) bekezdése alapján a Kormány
támogató tartalmú előzetes állásfoglalásával rendelkező, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projekt” szöveg,
b)
227. pontjában a „hatáskörrel és illetékességgel rendelkező” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg,
c)
372.2. pontjában az „A felhívásnak” szövegrész helyébe az „A technikai segítségnyújtás felhívásai kivételével
a felhívásnak” szöveg
lép.
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat F:14 mezőjében a „nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár” szövegrész helyébe a „postaügyért és a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokért felelős kormánybiztos” szöveg lép.
(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
a)
2.1.5. pontjában a „CLLD eszköz” szövegrész helyébe a „közösségvezérelt helyi fejlesztés” szöveg,
b)
3.9.1. pontjában a „kapcsolhatók” szövegrész helyébe a „kapcsolhatók közvetlenül” szöveg,
c)
3.12.6. pontjában a „költségtípusra” szövegrész helyébe a „költségtípusra – ha az meghaladná a 3.3.6.4. pont
szerinti mértéket –” szöveg
lép.

300
26. §

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2. szám

(1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdés e) pontjában a „leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról
szóló, 2014. március 11-i” szövegrész,
b)
4. § (1) bekezdés g) pontja,
c)
29. § (2) bekezdés c) pontjában az „Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK,
a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i” szövegrész,
d)
41/D. § (2) bekezdés d) pontjában a „ , ha az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetesen
hozzájárult” szövegrész,
e)
46. § (1) bekezdés l) pontja,
f)
54. § e) pontjában és 54/E. §-ában a „(CLLD)” szövegrész,
g)
79. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja,
h)
118/A. § (2) bekezdésében az „A szállítói előleg igényléséhez be kell nyújtani az előlegbekérő dokumentumot
az irányító hatósághoz.” szövegrész,
i)
144. § (2a) bekezdésében az „utalványozási” szövegrész,
j)
144. § (2b) bekezdésében az „utalványozási” szövegrész,
k)
176. § (1) bekezdésében a „vagy a 79. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti levonás” szövegrész,
l)
XXVII/A. Fejezete,
m)
202. § 2. pontja.
(2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
13.7. pontja,
b)
229.1. pont d) alpontjában a „végső” szövegrész,
c)
259.1–259.4. pontja és az azt megelőző cím,
d)
306.2. pontjában a „végső” szövegrész,
e)
306.3. pontjában a „végső” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:30 mezőjében a „(CLLD)”
szövegrész.
(4) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 5.1.1. pontja.
(5) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.18. és III.18.1. pontja.

3. Záró rendelkezések
27. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 26. § (1) bekezdés l) pontja az e rendelet kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
(3) A 24. § b) pontja és a 2. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 309.1a. ponttal egészül ki:
„309.1a. A 309.1. ponttól eltérően az ESZA, illetve az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés forrásai terhére támogatott
kiemelt projekt esetén, ha az egy összesítőn szereplő tételek száma meghaladja az 1000 tételt, az összesítőn szereplő
tételek támogatás értékének legalább 1%-át – de legalább 30 tételt – szükséges ellenőrizni.”
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2. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:9 mezője helyébe a következő mező lép:
(Közreműködő szervezet)

(Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program)

kincstár

3. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 92a. sorral egészül ki:

(1.)

(A)

(B)

(C)

(D)

(Azonosító)

(Elszámolható költségek –
Támogatható tevékenységek
alátámasztó dokumentumainak
megnevezése)

(Benyújtás gyakorisága)

(E rendelet szerinti záradékolási
kötelezettséget az alábbi
dokumentumok vonatkozásában
kell megtenni)

„
92a.

3.6.

Kiküldetési rendelvény/
kiküldetési utasítás/
menetlevél

Ha releváns, a költség
felmerülésekor
”

4. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a 3.12.6. pontot követően a következő 3.12.7. és 3.12.8. ponttal egészül
ki:
„3.12.7. Ha a felhívás lehetővé teszi, a felhívásban elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó mértékek
együttes összege az adott projekt esetén a Kormány egyedi hozzájárulása alapján meghaladható.
3.12.8. Ha valamely felhívás előírja a 200 millió forint elszámolható összköltséget meg nem haladó, ERFA-ból
finanszírozott projektek esetén az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
által kiadott, a 3.12.1. pont szerinti költségtípusok százalékos átalányalapú finanszírozására vonatkozó módszertan
alkalmazását, a százalékos korlátok a tételek közötti átcsoportosítással nem módosíthatók.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 5.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1.2. Az 5.1. pont alkalmazása során a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvény 3. § 1., 2. és 7. pontja szerinti kutatás-fejlesztés vagy 6. pontja szerinti innováció céljából támogatás csak
abban az esetben nyújtható, ha az a normál működésen túlmutató kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenységre
ösztönöz.”

5. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III. 1.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.5. A jogszabályban kijelölt szervezet által jogszabályban meghatározott feladat ellátására kötendő szerződés
kivételével a szerződés aláírása és hatálybalépése dátumának korábbinak vagy azonos dátumúnak kell lennie, mint
a szerződés teljesítésének kezdő dátuma.”
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A Kormány 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában;
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában;
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által
érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról,
valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015.
(XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők az Országgyűlés illetékes bizottságának döntésére
irányuló, e rendelet szerinti mentesítési eljárást abban az esetben kezdeményezhetik, ha a közbeszerzésekért felelős
miniszter a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló Korm. rendelet szerinti ellenőrzés
eredményeként a mentesítési eljárás megindításához hozzájárult.”

2. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet módosítása
2. §		
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
320/2015. Korm. rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az érintett szervezet a közbeszerzési törvény 105. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint (2) bekezdés a) és
b) pontja szerint kötött keretmegállapodásokból a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést
kezdeményezhet, továbbá a nettó tizenöt millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelés tárgyú, valamint a nettó huszonöt millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú
versenyújranyitás és konzultáció esetében a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül lefolytathatja az eljárást, azonban
az érintett szervezet a 6. melléklet szerinti adatszolgáltatást köteles negyedévente – március 31-ig, június 30-ig,
szeptember 30-ig, december 31-ig – teljesíteni. Az ellenőrző szervezet az adatszolgáltatással kapcsolatban további
adatokat kérhet.”
3. §		
A 320/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter öt munkanapon belül az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány megküldésével dönt az adott
közbeszerzésről. Ha az ellenőrző szervezet a 7. § (2) bekezdése szerint hiánypótlási felhívást vagy jelentést küld
az érintett szervezetnek, a döntés meghozatalára nyitva álló határidő – a hiánypótlási felhívások és jelentések
számától függetlenül – három munkanappal meghosszabbodik.”
4. §		
A 320/2015. Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 8. § szerinti az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítását követő tíz munkanapon belül az ellenőrző
szervezet – feltéve, hogy a 8. § szerinti tanúsítvány kiállítására nem a 7. § (2a) bekezdés 2. pontja szerinti együttes
ellenőrzés alapján került sor – elvégzi az eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás megindításához
szükséges közbeszerzési dokumentumok – a 7. § (2a) bekezdés 3. pontjában foglaltakon túli – közbeszerzési-jogi
szempontú vizsgálatát, amely alapján újabb, a 8. és 9. § szerinti, a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására
vonatkozó tanúsítványt állít ki az adott közbeszerzés vonatkozásában.”
5. §		
A 320/2015. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bontást – ideértve több szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések bontását is – megelőzően,
az ellenőrző szervezet megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott eljárást megindító vagy meghirdető felhívás
került-e közzétételre, illetve megküldésre.”
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6. §		
A 320/2015. Korm. rendelet 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közbeszerzési eljárást, illetve a több szakaszból álló eljárás esetén az eljárás részvételi szakaszát lezáró döntés e §
szerinti ellenőrzésének megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor, és az ellenőrzési határidő számítása mindaddig
nem kezdődhet meg, ameddig az adott közbeszerzési eljárás tekintetében jogorvoslati eljárás van folyamatban,
azaz a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítéséig, illetve közzététele
napjáig. Ha a közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás megindítására az e § szerinti ellenőrzés megkezdését
követően, de a záró tanúsítvány megküldését megelőzően kerül sor, az ellenőrző szervezet az ellenőrzést a jogorvoslati
eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítése, illetve közzététele napjáig felfüggeszti.
Az ellenőrzés felfüggesztése vonatkozásában a korábbi időpont az irányadó. A kézhezvétel időpontjáról az érintett
szervezet nyilatkozik az ellenőrző szervezet részére. A felfüggesztés időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe
nem számít bele.”
7. §		
A 320/2015. Korm. rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § (1) Az uniós értékhatárokat el nem érő értékű, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárások, valamint az építési
beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások, valamint
keretmegállapodás esetén a közbeszerzési törvény 105. §-a szerinti, de a 6. § (5) bekezdése körébe nem tartozó verseny
újranyitásával vagy írásbeli konzultációval megvalósuló szerződéskötés során az érintett szervezet a miniszternek a 6. §
szerinti jóváhagyását utólag is kérheti a 9. melléklet szerinti előterjesztés és mellékletei megküldésével, az összegezés
részvételre jelentkezők, ajánlattevők részére történő megküldését követő két munkanapon belül, a közbeszerzési
eljárás során keletkezett összes dokumentumnak – jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
döntését tartalmazó dokumentumnak is – az ellenőrző szerv részére történő megküldésével. Ha az érintett szervezet
nem él az utóellenőrzés kezdeményezésének lehetőségével, a miniszternek a 6. § szerinti jóváhagyását az 5. §-nak
megfelelően kell kérnie. E § szerinti utóellenőrzés kezdeményezése esetén is az érintett szervezet a közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról annak megkezdésével egyidejűleg az ellenőrző szervet tájékoztatni köteles az eljárás tárgyának,
becsült értékének és fajtájának, valamint annak megjelölésével, hogy az ajánlatkérő az adott eljárás során alkalmazza-e
a közbeszerzési törvény 75. § (2) bekezdés e) pontját.
(2) Az ellenőrző szervezet elvégzi a (1) bekezdés szerinti dokumentumok közbeszerzési-jogi utóellenőrzését.
Az ellenőrző szervezet a dokumentumok beérkezését követő tíz munkanapon belül a 13. § (1) bekezdése szerinti
tartalmú utóellenőrzési tanúsítványt állít ki az ellenőrzés eredményéről. A hiánypótlás teljesítésének időtartama
az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele. Az ellenőrző szervezet az ellenőrzés eredményétől függően,
súlyos közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati eljárást kezdeményez. A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tartalmú
utóellenőrzési tanúsítvány kiállítása esetén az összegezés javítása, módosítása szükséges. A 13. § (1) bekezdés a) vagy
b) pontja szerinti tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba.
(3) Az utóellenőrzés megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor és az ellenőrzési határidő számítása mindaddig
nem kezdődhet meg, ameddig az adott közbeszerzési eljárás tekintetében jogorvoslati eljárás van folyamatban, azaz
a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítéséig, illetve közzététele napjáig.
Ha a közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás megindítására az utóellenőrzés megkezdését követően, de
az utóellenőrzési tanúsítvány megküldését megelőzően kerül sor, az ellenőrző szervezet az ellenőrzést a jogorvoslati
eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítése, illetve közzététele napjáig felfüggeszti.
Az ellenőrzés felfüggesztése vonatkozásában a korábbi időpont az irányadó. A kézhezvétel időpontjáról az érintett
szervezet nyilatkozik az ellenőrző szervezet részére. A felfüggesztés időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe
nem számít bele.”
8. §		
A 320/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett ellenőrzésekre kell alkalmazni. Az ajánlatkérő
e rendelet előírásainak megfelelő alkalmazásával kezdeményezi az ellenőrző szervezet eljárását abban az esetben
is, ha a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
szerinti keretmegállapodásos eljárás második része szerint kíván szerződést kötni, ideértve azt az esetet is, ha
a keretmegállapodás vagy a keretszerződés megkötésére központosított közbeszerzés keretében került sor.”
9. §		
A 320/2015. Korm. rendelet
1.
1. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés d) pontjában” szöveg;
2.
7. § (1) bekezdésében a „6. § (1)–(6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „6. §-ban” szöveg;
3.
7. § (2a) bekezdés 2. pontjában a „teljes körben” szövegrész helyébe az „együttesen” szöveg;
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7. § (2a) bekezdés záró szövegrészében az „a Kbt.-nek” szövegrész helyébe az „a közbeszerzési törvénynek”
szöveg;
12. § (1) bekezdésében az „összegezés-tervezet” szövegrész helyébe az „összegezés” szöveg;
21. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdés a) vagy b) pontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) vagy b) pontja”
szöveg

lép.
10. §		
A 320/2015. Korm. rendelet 9. mellékletének 4.1. pontja az 1. melléklet szerint módosul.
11. §		
Hatályát veszti a 320/2015. Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése.

3. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
1.
4. § (1) bekezdés e) pontjában és a 11. § (5) bekezdésében a „közbeszerzéseket” szövegrész helyébe
a „beszerzéseket” szöveg;
2.
a 11. § (1) bekezdésében a „közbeszerzését” szövegrész helyébe a „beszerzését” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelethez
1. A 320/2015. Korm. rendelet 9. mellékletének 4.1. pontja helyébe a következő pont lép:
4.1. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája
(megfelelő aláhúzandó):
4.1.1. Eljárás típusa
nyílt
[Kbt. 113. § (1) bek.]

meghívásos
[Kbt. 113. § (1) bek.]

tárgyalásos
[Kbt. 113. § (1) bek.]

hirdetmény nélküli
tárgyalásos

Kbt. 105. § (1) bek. b) vagy
c) pontja szerinti írásbeli
konzultáció

Kbt. 105. § (2) bek.
b) vagy c) pontja szerinti
versenyújranyitás

nyílt
[Kbt. 115. §]

hirdetmény nélküli
tárgyalásos
[Kbt. 115. §]

4.1.2. Az eljárás keretmegállapodás megkötésére
irányul?

igen/nem
Amennyiben igen, a Kbt. mely pontja alapján?
[Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) vagy c), vagy
Kbt. 105. § (2) bekezdés a), b) vagy c) pont]

2. szám
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A Kormány 34/2017. (II. 15.) Korm. rendelete
a Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Győr belterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 5454/6
helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, valamint az ezen ingatlanból telekalakítási eljárás jogerős befejezését
követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a BUSCH-HUNGÁRIA Kft. kutatási, fejlesztési és innovációs
központjának létrehozására irányuló beruházás megvalósításával függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek, ideértve az útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatos
közigazgatási hatósági ügyeket is.

2. §

(1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
(2) A Kormány az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyek tekintetében elsőfokú hatóságként Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzőjét jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott
ügyben építésügyi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány elsőfokú eljárásban eljáró
szakhatóságként Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzőjét jelöli ki.

3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja
fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével –
tizenöt nap.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 34/2017. (II. 15.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. §
(1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY
JOGSZABÁLYOK

23/2017. (II. 3.)
Korm. rendelet

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez
nyújtható támogatásról ................................................................................
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A Kormány 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelete
a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás;
2.
átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom;
3.
dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás
igényeihez igazítottan jön létre;
4.
elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;
5.
helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet
korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez;
6.
immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak;
7.
munkásszállás: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.6. pont
f ) pontjában meghatározott munkásszállás;
8.
működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja
szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (személyi jellegű
ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti
díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási
támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség;
9.
önkormányzati társulás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában
meghatározott önkormányzati társulás;
10.
tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.
2. §

(1) Támogatás nyújtható a helyi önkormányzat, valamint önkormányzati társulás részére munkásszállás építéséhez vagy
munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.
(2) A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak nyújtható, amely
a)
a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt
benyújtja,
b)
a beruházási költségek legalább 40 százalékát saját forrásból biztosítja,
c)
rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
d)
az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel
a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
e)
kötelezettséget vállal arra, hogy
ea)
a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén
a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás
megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
eb)
a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés
megkötését követő 3 hónapon belül megkezdi,
ec)
a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új
munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
ed)
a (4) bekezdésben meghatározott tartalommal a munkaadóval szerződést köt,
f)
vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.
(3) Anyagi biztosítékként
a)
a támogatásban részesülő valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb
harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és
b)
a támogató javára szóló jelzálogjog bejegyzése
fogadható el.
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(4) A (2) bekezdés e) pont ed) alpontjában meghatározott szerződésben a munkaadó kötelezettséget vállal arra, hogy
a)
olyan személlyel létesít határozatlan idejű, vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt,
aa)
akit álláskeresőként tartanak nyilván vagy
ab)
akinek állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 50 km-re található egymástól, vagy
a köztük lévő útvonalon tömegközlekedési eszköz nem jár, és
ac)
akinek nincs a támogatás folyósításának időpontjában saját tulajdonú lakása vagy lakásra vonatkozó
haszonélvezeti joga a munkavégzés helyén vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés
helyétől való távolsága nem éri el az 50 km-t, és
b)
az a) pontban meghatározott feltételekkel rendelkező, valamint a már alkalmazásában álló, és az a) pont
ab) és ac) alpontjában meghatározott feltételekkel rendelkező munkavállalóit a támogatással létrehozott
munkásszálláson szállásolja el.
3. §

(1) A támogatás részben vagy egészben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, központi munkaerőpiaci
program keretében nyújtható.
(2) A támogatás mértékét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter döntése alapján indított központi munkaerőpiaci
program feltételei határozzák meg.
(3) A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés szempontjai:
a)
a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői,
b)
a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
c)
a munkásszállás építésének, kialakításának várható hatása a térség foglalkoztatási helyzetére.

4. §

(1) A támogatás keretében a munkásszállás építési és felújítási költségei, valamint a beruházás célját szolgáló új
tárgyi eszközök költségei számolhatók el. Tárgyi eszköz esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron
kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között
a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
(2) A támogatás keretében elszámolható költségek körét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter döntése alapján
indított központi munkaerőpiaci program feltételei határozzák meg.
(3) A támogatás keretében nem számolhatók el a következő költségek:
a)
ingatlan, földterület vásárlása,
b)
bérleti díjak, lízingköltségek,
c)
gépjárművek bekerülési értéke,
d)
a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás.
(4) Az elszámolható költségekre nyújtott támogatás esetén az azokból megvalósított beruházást a beruházás
befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább 10 évig kell működtetni.

5. §

(1) A támogatáshoz szükséges pénzeszközöket a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi
kerete biztosítja.
(2) A támogatást magában foglaló központi munkaerőpiaci programot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalok valósítják meg.

6. §

(1) A támogatás kérelem alapján vehető igénybe.
(2) A támogatásról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt.
(3) A támogatásról szóló hatósági szerződést az állami foglalkoztatási szervként eljáró illetékes megyei (fővárosi)
kormányhivatal köti meg.

7. §

(1) A támogatás terhére előleg igényelhető. Az előleg elszámolása, valamint a támogatás folyósítása teljesítésarányosan
történhet a hatósági szerződésben meghatározott módon.
(2) A támogatásban részesülő helyi önkormányzatot, valamint önkormányzati társulást beszámolási kötelezettség terheli
a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.
(3) A támogatásban részesülő bérleti szerződést köt azzal a munkaadóval, amelynek munkavállalói a munkásszállást
igénybe veszik.
(4) Ha a támogatásban önkormányzati társulás részesül, a társulási megállapodásban meg kell határozni az önkormányzati
társulásban részt vevő helyi önkormányzatoknak a támogatással kapcsolatos kötelezettségeit.
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8. §

(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.
(3) Nem ítélhető meg támogatás
a)
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2)–(5) bekezdése alapján,
b)
dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez,
c)
olyan infrastruktúrához, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján − regionális beruházási
támogatás kivételével − nyújtható támogatás.
(4) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a támogatást kérelmező a 651/2014/
EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket is tartalmazó támogatási
kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(5) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha
az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(6) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(7) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás − függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik − támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell
figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat
kell tekinteni.
(9) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont
kamatláb alkalmazásával.

9. §

(1) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást,
ha a támogatás összege helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon
infrastruktúra esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget
meghaladó összköltséget.
(2) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától
függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hajható végre.
(3) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (a továbbiakban: beruházási támogatás) helyi
infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten
hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.
(4) A beruházási támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és
megkülönböztetésmentes alapon az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében az egyetemes tervezés
követelményeinek megfelelően kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért
felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
(5) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és
megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.
(6) A beruházási támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási
költsége számolható el.
(7) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti
különbséget.
(8) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen, vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(9) A beruházási támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni az állami támogatások európai uniós versenyszempontú
vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az
500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.
(10) A (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére
az Atr. 18/A–18/D. §-ait kell alkalmazni.
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10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
11. §		
Ez a rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.)
I. és II. fejezetének, valamint 56. cikkének való megfelelést szolgálja.
12. §		
E rendelet 2–3. §-a a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.)
I. és II. fejezete, valamint 56. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
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