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A Kormány 214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelete
a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet  
és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában és 81.  § (2)  bekezdés 
a)–j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.  § tekintetében a  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38.  § (1a)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 81. § 
(2) bekezdés h) pontjában, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Az 5. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot 2017. december 31-ig 
személyesen vagy postai úton a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz kell előterjeszteni.”

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Kormány a Központi Irányítás szervezetén belül működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát 
jelöli ki
a) a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény  
(a továbbiakban: Pmt.) szerinti pénzügyi információs egységként működő hatóság,
b) az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló törvény szerinti
ba) pénzügyi és vagyoni és
bb) pénzeszközök átutalására vonatkozó
korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv
részére meghatározott feladatok ellátására.”

3. §  A Korm. rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A megyei igazgatóságok az állami adó- és vámhatóság vezetőjének engedélye nélkül jogosultak az adóregisztrációs 
eljárást követő kockázatelemzési eljárás és az  ahhoz kapcsolódó, az  Art. 24/F.  §-a szerinti eljárások lefolytatására 
az illetékességi körükbe nem tartozó adózókat érintően.”

4. §  A Korm. rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Hivatalból indult ügyekben – a  63.  § (1)  bekezdés a), b) és d)–i)  pontjában, valamint a  64.  §-ban megjelölt 
adózók kivételével – a  NAV bármelyik, az  ügyben eljáró területi szerve megállapíthat technikai azonosító számot, 
adóazonosító jelet, illetve az uniós vámazonosító számtól eltérő vámazonosító számot.”

5. §  A Korm. rendelet a következő 11/A. alcímmel egészül ki:
„11/A. Támogató eljárással kapcsolatos különös illetékesség
22/A. §. Támogató eljárás lefolytatására
a) a 63. § (1) bekezdés a), b) és d)–i) pontjában, valamint a 64. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt adózók esetében 
a KAVIG,
b) egyéb esetben bármelyik megyei igazgatóság és a KAVIG is
jogosult.”
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6. §  A Korm. rendelet 16. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Általános megbízólevéllel végzett ellenőrzéshez kapcsolódó különös hatáskör és illetékesség”

7. §  A Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, az  állami adó- és vámhatóság által 
kiadott adóazonosító számmal nem rendelkező külföldi természetes személy, jogi személy és egyéb szervezet 
tekintetében az egyes adókötelezettségekre irányuló ellenőrzés, illetve az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés általános 
megbízólevéllel való lefolytatására – a KAVIG mellett – bármelyik más megyei igazgatóság is jogosult.”

8. §  A Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a vámellenőrzés – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést 
is – által érintett árunyilatkozatokat vagy értesítéseket több területi vámszervnél nyújtották be, a  vámellenőrzés 
lefolytatására
a) a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, ennek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye;
b) az  egyéni vállalkozó, egyéni cég székhelye, ennek hiányában telephelye, ennek hiányában tevékenysége 
gyakorlásának helye;
c) a  jogi személy, illetve egyéb szervezet székhelye, ennek hiányában telephelye, ennek hiányában tevékenysége 
gyakorlásának helye
szerint illetékes területi szerv jogosult.”

9. §  A Korm. rendelet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § Ha a 7. § f ) pontja és a 10/A. § szerinti eljárásokban szükséges, az Art. 118. §-a vagy 119. §-a szerinti ellenőrzést, 
illetve az  Art. 132/C.  § (2)  bekezdésében meghatározott valódiságvizsgálatot a  Központi Irányítás megkeresése 
alapján a KAVIG vagy az adózó tekintetében az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
megyei igazgatóság folytatja le. Az ellenőrzést követő hatósági eljárást az ellenőrzést végző szerv folytatja le.”

10. §  A Korm. rendelet 61. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„g) jövedéki ügyben a kezességvállalási engedély kiadása;”

11. §  A Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése a következő e)–g) ponttal egészül ki:
(A Bűnügyi Főigazgatóság)
„e) végzi a  NAV hatáskörébe utalt bűncselekmény megakadályozása, megszakítása érdekében a  tetten ért vagy 
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy elfogását;
f ) végzi a fokozottan veszélyesnek minősülő olyan elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személy őrzését, 
kísérését, akinek szökésétől, erőszakos magatartásától, illetve a kiszabadítására, a büntetőeljárásban való részvétele 
alól történő kivonására irányuló külső fellépéstől lehet tartani;
g) a  büntetőeljárásban résztvevők, valamint az  eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének 
feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 12.  § (2)  bekezdés d–f )  pontja 
szerinti módon ellátja a NAV nyomozó szervei által elrendelt személyi védelmet.”

12. §  A Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Főigazgatóság)
„l) végzi – a 86. § (1) bekezdés g) pontja szerint ellátott személyi védelem kivételével – a NAV nyomozó szervei által 
elrendelt személyi védelmet;”

13. §  A Korm. rendelet 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„97.  § A  2015. december 31-én hatályos, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek 
kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 1.  §-ában meghatározott NAV szervek megnevezését 
tartalmazó elektronikus, valamint papíralapú nyomtatványok az  új nyomtatványok megjelenéséig, de legkésőbb  
2017. december 31-ig használhatóak.”
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14. §  A Korm. rendelet 98. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A)
„d) 9. § a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, 
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/849/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

15. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 22. § (1) bekezdés n) pontja,
b) 90. § (1) bekezdés j) pontja,
c) 90. § (1) bekezdés k) pontjában a „kizárólagos hatáskörrel” szövegrész.

16. §  A Korm. rendelet
a) 35. § (1) bekezdésében az „amelynek illetékességi területén” szövegrész helyébe az „amelynél” szöveg,
b) 63. § (1) bekezdés h) pontjában az „alkalmazottainak” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottainak” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

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

18. §  A 2. § a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, 
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/849/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelete
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára 
az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 
1. melléklet 12d sorában meghatározott Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása jogcímcsoport 
(a továbbiakban együtt: előirányzat) felhasználására terjed ki.

 (2) Az előirányzat kezelésével kapcsolatos feladatokat, így különösen a nyilvántartási, pénzügyi és számviteli, valamint 
ellenőrzési feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kezelő szerv) látja el.

2. §  A rendelet hatálya
a) az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták 

üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság 
felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti felügyeleti 
szolgáltatóra, továbbá a  kijelölt menedékes felügyeleti szolgáltatóra (a  továbbiakban együtt: felügyeleti 
szolgáltató),

b) az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjére (a továbbiakban: 
üzemeltető) és

c) a kezelő szervre
terjed ki.

3. §  E rendelet alkalmazásában:
a) 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,

b) csoportmentességi rendeletek: az Atr. 2. § 2a. pontjában felsorolt bizottsági rendeletek,
c) egy és ugyanazon vállalkozás: az Atr. 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás,
d) elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység,
e) halászati és akvakultúra-termék: a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, 

az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
5. cikk a) és b) pontjában meghatározott termékek,

f ) gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, 
amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,

g) mezőgazdasági termék: az  Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) I.  mellékletében felsorolt 
termékek a halászati és akvakultúra-termékek kivételével,

h) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

4. §  E rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek,
b) az 1408/2013/EU bizottsági rendeletnek és
c) a 717/2014/EU bizottsági rendeletnek
megfelelően nyújtható.
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2. A támogatás mértéke, igénybevételének feltételei

5. § (1) Az e rendelet szerinti vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) az Automata Felügyeleti Egység 
(a  továbbiakban: AFE) értékesítésében és telepítésében közreműködő, továbbá felügyeleti szolgáltatást nyújtó, 
e  rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő, felügyeleti szolgáltató igényelheti az  üzemeltetők 
részére kedvezmény útján történő érvényesítés céljából.

 (2) Az előirányzat terhére támogatás nyújtható az AFE értékesítésében és telepítésében való közreműködéshez, továbbá 
a (7) bekezdésben foglaltak szerint a felügyeleti szolgáltatás nyújtásához.

 (3) A  támogatást kizárólag olyan felügyeleti szolgáltató igényelheti, amely az  üzemeltetővel felügyeleti szolgáltatói 
szerződést köt, és
a) vállalja, hogy az AFE üzemeltető részére történő értékesítésében közreműködik, továbbá a 13. § (6) bekezdés 

szerinti igazolás kiállításával kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltető részére az AFE megvásárlásához és 
telepítéséhez az állami (de minimis) támogatás összegének megfelelő kedvezményt biztosít, és

b) az  AFE-t az  állami adó- és vámhatósághoz bejelentett és regisztrációs számmal rendelkező 
automataberendezésbe legkésőbb 2017. november 30. napjáig telepíti, és a telepítést követően működteti.

 (4) A támogatást a felügyeleti szolgáltató abban az esetben igényelheti, ha a támogatás iránti kérelem benyújtásának 
időpontjában
a) megfelel az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 50.  §-ában, továbbá 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 81. §-ában foglalt feltételeknek,

b) nem rendelkezik az  állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozással, valamint végrehajtásra vagy 
visszatartásra átadott köztartozása nincs.

 (5) A (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat a felügyeleti szolgáltató, ha nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, köztartozásmentes adózói minőségéről szóló igazolással vagy 
nemleges adóigazolással igazolja a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

 (6) A felügyeleti szolgáltató kérelmében megjelöli
a) az Ávr. 69. § (1) bekezdésben foglaltakat,
b) azon AFE-k darabszámát, amely értékesítésében és telepítésében az  általa igényelt támogatás összegének 

megfelelő kedvezmény biztosításával közreműködik és amelyet működtetni vállalt, és
c) azt a pénzforgalmi bankszámlaszámát, amelyre a támogatás folyósítását kéri.

 (7) A támogatás mértéke AFE-nként százhúszezer forint, amely magában foglalja az AFE árát és a telepítéssel összefüggő 
valamennyi díjat és költséget. Ha az AFE ára, valamint a telepítéssel összegfüggő valamennyi díj és költség együttes 
összege nem éri el a  százhúszezer forintot, a  fennmaradó rész a  felügyeleti szolgáltatás díjára is elszámolható. 
A felügyeleti szolgáltató által a telepítéssel összefüggésben felszámított valamennyi díj és költség legfeljebb az AFE 
ára és a támogatás mértéke közötti különbözetnek megfelelő összeg lehet.

 (8) A felügyeleti szolgáltató a kérelem benyújtásával egyidejűleg
a) nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról,
b) az  Ávr. 84.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt – az  igényelt támogatás összegével megegyező mértékű  – 

biztosítékot nyújtja a kezelő szerv részére, és
c) 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányát vagy ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírásmintáját benyújtja a kezelő szerv részére.

6. §  A támogatással értékesített AFE telepítésének határideje az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerint vállalt AFE darabszám
a) legalább 40%-a tekintetében 2017. szeptember 30-a,
b) legalább 60%-a tekintetében 2017. október 31-e,
c) 100%-a tekintetében 2017. november 30-a.

7. § (1) A támogatás iránti kérelmet és a jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokat (a továbbiakban együtt: kérelem) 
a kezelő szerv honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) történő regisztrációt követően 
a felügyeleti szolgáltató nyújtja be.

 (2) A kérelmet
a) 2017. augusztus 31-ig elektronikusan az eAdaton keresztül és
b) az  a)  pont szerinti elektronikus kérelem benyújtását követő 7 napon belül – az  5.  § (8)  bekezdés c)  pontja 

szerinti aláírással ellátva – papír alapon
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kell a kezelő szerv részére benyújtani.
 (3) A  kérelmek elbírálása az  elektronikusan történt benyújtás sorrendjében történik. A  kérelem akkor tekinthető 

benyújtottnak, amikor az az eAdaton rögzítésre került.
 (4) Az elektronikusan benyújtott kérelem akkor tekinthető érvényesnek, ha a benyújtást követő 7 napon belül a papíralapú 

változat is beérkezik a kezelő szervhez.
 (5) A  felügyeleti szolgáltató legfeljebb 5 darab támogatás iránti kérelmet nyújthat be oly módon, hogy az  első 

kérelemben legfeljebb 10  000 darab AFE-ra igényelhet támogatást, és az  első kérelem benyújtásától a  második 
kérelem benyújtásáig legalább 8 napnak el kell telnie. A  támogatás iránti kérelmekben megjelölt AFE darabszám 
mindösszesen legfeljebb 27 000 darab lehet.

 (6) A  kezelő szerv a  kérelmet a  papíralapú változat beérkezéstől számított 7 napon belül elutasítja, vagy támogatói 
okirattal közli a felügyeleti szolgáltató részére folyósítható támogatás összegét.

 (7) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelem nem érkezik be határidőben, vagy ha az elektronikusan és a papír alapon 
benyújtott kérelem eltér egymástól, továbbá ha az egy kérelemben szerepeltetett AFE darabszám, vagy a korábban 
benyújtott kérelmekben szerepeltetett AFE darabszám együttesen meghaladja az (5) bekezdésben meghatározott 
maximális darabszámot, a kezelő szerv tájékoztatja a felügyeleti szolgáltatót arról, hogy a kérelme érdemi vizsgálatra 
nem alkalmas.

 (8) A kezelő szerv a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást.

8. § (1) A kezelő szerv a támogatást támogatási előlegként nyújtja.
 (2) Az  AFE értékesítésében és telepítésében való közreműködésért nyújtott támogatási előleggel a  felügyeleti 

szolgáltatónak legkésőbb 2018. január 31-ig el kell számolnia.
 (3) A támogatási előleggel való elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a felügyeleti szolgáltató megküldi az Ávr. 93. § 

(3) bekezdése szerinti számlaösszesítőt és a kérelem papír alapon történő benyújtását követően, az AFE üzemeltető 
részére történő értékesítéséről és az AFE telepítéséről kibocsátott számla hiteles másolatát, továbbá a 9. § (1) bekezdés 
szerinti nyilvántartás adatait.

 (4) A  felügyeleti szolgáltató a kezelő szerv által meghatározott formában elkészített elszámolást és annak igazolására 
szolgáló (3)  bekezdés szerinti dokumentumokat elektronikusan és az  5.  § (8)  bekezdés c)  pontja szerinti aláírással 
ellátott okiratokat papír alapon is a (2) bekezdésben foglalt határidőig küldi meg a kezelő szervnek.

 (5) A (4) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a felügyeleti szolgáltató az üzemeltető részére az AFE értékesítéséről 
és beszereléséről kibocsátott elektronikus számlát kizárólag elektronikusan, a  papír alapon kibocsátott számlát 
kizárólag papír alapon küldi meg a kezelő szerv részére.

9. § (1) A felügyeleti szolgáltató elkülönített, analitikus nyilvántartást vezet a támogatott AFE-val ellátott automataberendezések 
üzemeltetőivel kötött felügyeleti szolgáltatói szerződések alábbi adatairól, amelyeket 2018. január 31-ig az eAdaton 
keresztültovábbít a kezelő szerv részére:
a) az üzemeltető neve,
b) az üzemeltető adószáma,
c) az üzemeltető székhelye,
d) a felügyeleti szolgáltatói szerződés létrejöttének időpontja,
e) a felügyeleti szolgáltatás kezdő időpontja,
f ) az AFE-val ellátott automataberendezés üzemeltetési helye,
g) az AFE-val ellátott automataberendezés regisztrációs száma,
h) az az ár, amelyért az AFE az üzemeltető részére értékesítésre került,
i) az az ár, amelyért az AFE az üzemeltető részére telepítésre került,
j) a h) és i) pont szerinti ár támogatástartalma.

 (2) Az Áht. 56/B. §-ában foglaltak érdekében a felügyeleti szolgáltató az eAdaton keresztül adatot szolgáltat a csekély 
összegű támogatások mértékéről, az üzemeltetők adatairól a kezelő szerv által előírt módon.

10. §  A felügyeleti szolgáltató a támogatás igénybevételére tekintettel a 2. melléklet szerinti igazolásban kötelezettséget 
vállal arra, hogy a  Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő AFE értékesítésében és telepítésében való 
közreműködés keretében az  üzemeltető részére az  állami (de minimis) támogatás összegének megfelelő mértékű 
kedvezményt biztosít. A felügyeleti szolgáltató a 2. melléklet szerinti igazolást 2 példányban állítja ki, amelynek egyik 
példányát átadja az üzemeltető részére.
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3. A támogatás jogszerű igénybevételének utólagos ellenőrzése

11. § (1) A kezelő szerv a támogatás igénybevételének jogszerűségét a felügyeleti szolgáltatónál dokumentumok bekérésével 
és az állami adó- és vámhatóság megkeresésével vizsgálja.

 (2) Az  üzemeltető részére nyújtott 10.  § szerinti kedvezmény biztosítását a  felügyeleti szolgáltató az  üzemeltetővel 
megkötött felügyeleti szolgáltatói szerződéssel, az  üzemeltető 1.  melléklet szerinti nyilatkozatával és az  AFE 
üzemeltető részére történő értékesítéséről és az AFE telepítéséről kiállított számla hiteles másolatával igazolja.

 (3) Az AFE telepítése és működtetése akkor minősül teljesültnek, ha az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdés szerinti 
megkeresésre adott tájékoztatása szerint az AFE üzembehelyezési folyamata sikeresen befejeződött.

 (4) Ha a kezelő szerv megállapítja, hogy a felügyeleti szolgáltató
a) az 5. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felelt meg, és a támogatás folyósítása megtörtént,
b) a 8–9. § szerinti kötelezettségének határidőben nem tett eleget, vagy ha az elszámolás, illetve az általa vezetett 

nyilvántartás, teljesített adatszolgáltatás tartalmilag – ide nem értve az  (5)  bekezdés szerinti esetet  – nem 
megfelelő,

c) a támogatás igénybevételével értékesíteni, telepíteni és működtetni vállalt darabszámú AFE értékesítésében 
vagy telepítésében nem működött közre, illetve az AFE működtetése nem valósult meg, vagy

d) neki felróható egyéb okból jogosulatlanul vett igénybe támogatást,
a támogatás jogosulatlan igénybevételét, valamint a  (6)  bekezdés szerinti jogkövetkezményeket a  felügyeleti 
szolgáltató terhére megállapítja.

 (5) Nem állapítható meg a  felügyeleti szolgáltató terhére a  támogatás jogosulatlan igénybevétele, ha a  támogatás 
igénylése az  üzemeltető által benyújtott valótlan tartalmú nyilatkozat alapján történt, feltéve, hogy a  felügyeleti 
szolgáltató bizonyítja, hogy a 13. § (2) bekezdése szerinti eljárás során a magatartása nem volt felróható.

 (6) A támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a felügyeleti szolgáltató
a) köteles a  kötelezettségszegéssel érintett AFE-ra igénybe vett támogatást az  Áht. 53/A.  § (2)  bekezdése és 

az  Ávr. 98.  §-a szerinti ügyleti kamattal növelt összegben, a  jogosulatlan igénybevételről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszafizetni a támogatói okiratban megjelölt számlára, és

b) AFE-nként 10 ezer forint kötbért fizetni a támogatói okiratban megjelölt számlára azon AFE-k után, amelyek 
tekintetében a vállalásának nem tett eleget.

 (7) A támogatás késedelmes visszafizetése esetén a felügyeleti szolgáltató az Áht. 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a 
szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

 (8) Az  (5)  bekezdés szerinti esetben a  kezelő szerv a  támogatás jogosulatlan igénybevételét az  üzemeltető terhére 
állapítja meg azzal, hogy a  jogkövetkezmények tekintetében a  (6)–(7)  bekezdésben foglaltakat az  üzemeltetővel 
szemben megfelelően alkalmazni kell. Az üzemeltető a visszafizetési kötelezettségét a kezelő szerv által megjelölt 
számlára teljesíti.

4. Állami támogatási szabályok

12. § (1) A 10. §-ban meghatározott kedvezmény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti, 
az  üzemeltetőnek nyújtott állami támogatásnak minősül, amely a  4.  §-ban meghatározott bizottsági rendeletek 
alapján nyújtható.

 (2) A  felügyeleti szolgáltatónak és az  üzemeltetőnek a  támogatáshoz kapcsolódó iratokat a  felügyeleti szolgáltatói 
szerződés létrejöttét követő 10 évig meg kell őriznie, és a kezelő szerv ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat 
rendelkezésre bocsátani. A  csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az  Európai Bizottság 
kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni, melyhez a  felügyeleti szolgáltató adatszolgáltatást 
teljesít a kezelő szerv részére.

13. § (1) Az  üzemeltető legkésőbb a  felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötését követő 8 napon belül a  felügyeleti 
szolgáltató részére átadja
a) a köztartozásmentes adózói minőségéről szóló igazolást vagy nemleges adóigazolást,
b) az 1. melléklet szerinti nyilatkozatát.

 (2) A felügyeleti szolgáltató az AFE telepítését megelőzően a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint megállapítja, hogy 
az  üzemeltető által a  10.  § szerint igényelt kedvezményre a  4.  § szerinti bizottsági rendeletek közül melyeket kell 
alkalmazni.
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 (3) Ha az  üzemeltető az  1.  melléklet szerinti nyilatkozat 2.  pontjában csak a  c) vagy a  d) lehetőséget jelöli meg, azaz 
a megállapított arányok alapján a 10. § szerinti teljes kedvezményt az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján veszi 
igénybe, a felügyeleti szolgáltató a nyilatkozat alapján állapítja meg az üzemeltető szabad csekély összegű támogatási 
keretét, és ennek alapján állapítja meg, hogy az üzemeltető jogosult-e a 10. § szerinti kedvezményre, illetve annak 
teljes összegére.

 (4) Ha az  üzemeltető az  1.  melléklet szerinti nyilatkozat 2.  pontjában a  c) vagy a  d) lehetőség mellett az  a) vagy 
a b) lehetőséget is megjelöli, a felügyeleti szolgáltató a 10. § szerinti kedvezménynek a c), illetve a d) lehetőségnél 
feltüntetett arány szerinti része vonatkozásában a (2) bekezdésnek megfelelően jár el.

 (5) Ha az üzemeltető az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjában az a) vagy a b) lehetőséget jelöli meg, a felügyeleti 
szolgáltató az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti szabad csekély 
összegű támogatási keretének ellenőrzése céljából adatokat kér az  1408/2013/EU bizottsági rendelet, illetve 
a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatások nyilvántartását kezelő szervtől, és 
a kapott adatok alapján állapítja meg a 10. § szerinti kedvezményre való jogosultságot.

 (6) A  felügyeleti szolgáltató a  (3)–(5)  bekezdés szerinti ellenőrzés eredményéről az  üzemeltetőt írásban értesíti 
a 2. melléklet szerinti igazolás megküldésével.

 (7) A  csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a  támogatás igénybevételének jogát 
a  kedvezményezett üzemeltetőre ruházzák, függetlenül a  csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. 
A 10. § szerinti kedvezmény a (6) bekezdés szerinti igazolás keltének időpontjában minősül odaítéltnek.

5. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

14. § (1) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó 
támogatástartalma nem haladhatja meg a  200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás 
fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás mértékének megállapítása során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év 
(a  továbbiakban: pénzügyi időszak) alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának 
összegét kell figyelembe venni.

 (3) A  támogatás az  1408/2013/EU bizottsági rendelet és a  717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 
támogatásokkal az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (4) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben 
vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy 
összeget.

6. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

15. § (1) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére 
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás 
bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve  
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során a  pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében 
a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók 
az  utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy 
az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az  1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
nyújtott csekély összegű támogatásban.

 (4) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a  halászati és akvakultúra 
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel 
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a  717/2014/EU bizottsági rendeletben 
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rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységekre tekintettel a  717/2014/EU bizottsági rendelettel 
összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági 
termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

 (5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben 
vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy 
összeget.

7. A 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

16. § (1) A  717/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozások részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű 
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 
véve a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során a  pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több 
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  halászati és akvakultúra-ágazatra tekintettel 
a  717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk 
(2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott 
csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati tevékenység ne 
részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

 (4) A  halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint a  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó 
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  halászati és akvakultúra-ágazatra tekintettel 
a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben rögzített 
felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban 
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a  halászati és akvakultúra-ágazati 
tevékenység ne részesüljön az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

 (5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben 
vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy 
összeget.

8. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

18. §  A felügyeleti szolgáltató támogatás iránti kérelmet legkorábban e rendelet hatálybalépését követő 8. napon nyújthat 
be.

19. §  Ez a rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet, valamint

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági 
rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
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20. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
Előirányzat Rendelet) 3. § 24–25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatások esetében 
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„24. 12d. sora, 12e. sora, 28c. sora és 42. sora alapján 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély 
összegű támogatás,
25. 12d sora, 12e. sora és 42. sora alapján 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatás”
(nyújtható.)

21. § (1) Az Előirányzat Rendelet 43. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„a) 12d. sora, 12e. sora és 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati 
és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 
717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

 (2) Az Előirányzat Rendelet 43. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„c) 12d. sora, 12e. sora, 28c. sora és 42. sora az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 
1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

22. §  Az Előirányzat Rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelethez

Nyilatkozat a csekély összegű támogatás igénybevételéhez

 1. Az üzemeltető vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: kedvezményezett) adatai

A B

1 Név:
2 Székhely:
3 Levelezési cím (ha eltér a székhelytől):
4 Adószám:
5 Cégjegyzékszám:
6 Jogi személy képviselője:
7 Jogi személy kapcsolattartó ügyintézője:

 2. A támogatással érintett tevékenység típusa
(jelölje X-szel; legalább egy lehetőséget meg kell jelölni)
a) A  kedvezményezett elsődleges mezőgazdasági termeléssel1 foglalkozik, és az  AFE-t e  tevékenységéhez 

kapcsolódóan (is) fel fogja használni.
 Az AFE e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%

1 Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok 
lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet.
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b) A  kedvezményezett halászati és akvakultúra-ágazathoz2 sorolható tevékenységet folytat, és az  AFE-t 
e tevékenységéhez kapcsolódóan (is) fel fogja használni.

 Az AFE e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%
c) A  kedvezményezett ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozási tevékenységet is 

folytat, és az AFE-t e tevékenységéhez kapcsolódóan (is) fel fogja használni.
 Az AFE e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%
d) A  kedvezményezett egyéb, az  a)–c)  pontban meg nem jelölt tevékenysége(ke)t (is) folytat, és az  AFE-t 

e tevékenység(ei)hez kapcsolódóan (is) fel fogja használni.
 Az AFE e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%

 3. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozásokról

1 A B

2
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 717/2014/EU bizottsági rendelet és 
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése3 értelmében a kedvezményezett az alábbi 
vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

3 Vállalkozás neve Adószáma

4

5

6

7

 4. Nyilatkozat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás igényléséhez [a nyilatkozat akkor 
töltendő ki, ha a 2. pontban a c) és/vagy d) lehetőséget (is) megjelölte a kedvezményezett]
Ezúton nyilatkozom a kedvezményezett nevében, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év 
során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély 
összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett 
egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet 
(az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (8)–(9)  bekezdéseiben írtak betartásához szükséges 
adatokat is tartalmazza.4

2 Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek előállítása, feldolgozása és forgalmazása.
3 Egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbiak közül legalább egy kapcsolat áll fenn: a) egy vállalkozás rendelkezik 
egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai által birtokolt szavazati jogok többségével; b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik 
vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; c) a vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely 
másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott 
rendelkezésnek megfelelően; d) egy vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel 
vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül irányítja az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. Az egy vagy 
több másik vállalkozáson keresztül az a)–d) pontjában említett kapcsolatok egyikével rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak 
kell tekinteni.
4 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, 
vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is 
jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg 
a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha  ennek 
meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke 
alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
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Csekély összegű támogatások5

A B C D E F G H I

1
Sor-

szám

Támogatás jogalapja 
(bizottsági rendelet 

száma)

Támogatást nyújtó 
szervezet

Támogatás 
kedvezményezettje 

és célja

A támogatást 
ellenszolgáltatás fejében 

végzett közúti kereskedelmi 
árufuvarozáshoz  
vette igénybe?

Kérelem 
benyújtásának 

dátuma6

Odaítélés 
dátuma7

Támogatás összege
Támogatás bruttó 

támogatástartalma8

Forint Euró Forint Euró

2            

3            

4            

5 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
7 A jelen rendelet 13. § (7) bekezdése szerinti időpont.
8 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 
2. melléklete alapján. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. (Ha a támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatástartalom 
a bruttó támogatási egyenértékkel azonos.)
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a  fent megadott adatok helyesek. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a  nyilatkozat kelte és a  támogatás odaítélése9 közötti időszakban egyéb 
csekély összegű vagy a  támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda 
a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a  jelen nyilatkozat szerinti támogatás 
odaítélése előtt – értesíteni köteles a  felügyeleti szolgáltatót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal 
újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt: 2017.

  Kérelmező 
  (aláírásra jogosult képviselő)

9 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének 
jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.
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2. melléklet a 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelethez

I. Igazolás csekély összegű támogatásról

Alulírott …… a …… mint a támogatást az annak címzettje felé kedvezmény formájában biztosító ezúton igazolom, 
hogy a …… mint kedvezményezett …… bizottsági rendelet (HL ……, dátum, oldal) (a továbbiakban: …… bizottsági 
rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

 Projekt megnevezése:
 Támogatás odaítélésének időpontja:
 A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra a(z) …… bizottsági rendelet alapján …… eurónak10 megfelelő forintösszeg 
nyújtható.

Jelen igazolást a(z) …… bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt, ……

  …………………………………………………………… 
  Támogatást kedvezmény formájában nyújtó szervezet 
  (aláírás, pecsét)

II. Kötelezettségvállalás

Alulírott …… ezúton kötelezettséget vállalok arra, hogy a  …… mint kedvezményezett részére az  I.  pont szerinti 
bizottsági rendelet alapján …… Ft összegű de minimis támogatásnak megfelelő kedvezményt biztosítok az élelmiszer-
értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az  Automata Felügyeleti 
Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet 10. §-a alapján.

Kelt, ……

  …………………………………………………………… 
  Támogatást kedvezmény formájában nyújtó szervezet 
  (aláírás, pecsét)

10 A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál az e Rendelet kihirdetésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
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3. melléklet a 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelethez

 1. Az Előirányzat Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12d. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

Áht. 

Azonosító
Címnév Alcímnév Jogcímnév

Jogcím- 

csoport 

név

Előirányzat célja

Kifizetésben 

részesülők 

köre

Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre 

bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete)

„12d 360328 Kezelőszemélyzet 

nélküli automaták 

bekötésének 

támogatása

Az előirányzat 

az Automata Felügyeleti 

Egység beszerelésével, 

telepítésével, valamint 

üzemeltetésével 

összefüggő költségekhez 

nyújt forrást 

az élelmiszer-értékesítést 

kezelőszemélyzet 

nélkül végző 

automataberendezések 

Automata Felügyeleti 

Egységgel történő 

ellátásához nyújtandó 

támogatásról szóló 

20/2017. (VII. 31.) 

NGM rendeletben foglalt 

feltételek szerint

gazdasági 

társaság

Egyedi döntés alapján 

a kedvezményezett 

részére kiadott 

támogatói okirat 

útján. Az élelmiszer-

értékesítést 

kezelőszemélyzet 

nélkül végző 

automataberendezések 

Automata Felügyeleti 

Egységgel történő 

ellátásához nyújtandó 

támogatásról szóló 

20/2017. (VII. 31.) 

NGM rendeletben 

foglaltak 

figyelembevételével 

előleg 

biztosítható

egyösszegű 

kifizetéssel

– Biztosíték lehet 

a kedvezményezett 

valamennyi 

– jogszabály 

alapján beszedési 

megbízással 

megterhelhető – 

fizetési számlájára 

vonatkozó, 

a támogató javára 

szóló beszedési 

megbízás 

benyújtására 

vonatkozó 

felhatalmazó 

nyilatkozata

Kincstár – –”
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 2. Az Előirányzat Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

Áht. 

Azonosító
Címnév Alcímnév Jogcímnév

Jogcím- 

csoport 

név

Előirányzat célja

Kifizetésben 

részesülők 

köre

Támogatás biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre 

bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete)

„42 340473 Pénztárgépek 

cseréjének és 

átalakításának 

támogatása

Az előirányzat az online 

kapcsolatra képes, adóügyi 

ellenőrző egységgel 

rendelkező pénztárgépek 

beszerzéséhez nyújtandó 

támogatás fedezetésre 

szolgál a nyugtaadási 

kötelezettség 

pénztárgéppel való 

teljesítésére  

2017. január 1-jétől 

kötelezett adózónak 

az online pénztárgép 

beszerzéséhez nyújtott 

támogatásról szóló 

39/2016. (XI. 15.) 

NGM rendet szerint

gazdasági 

társaság, 

egyéni 

vállalkozó

Egyedi döntés 

alapján, melynek 

módját a nyugtaadási 

kötelezettség 

pénztárgéppel 

való teljesítésére 

2017. január 1-jétől 

kötelezett adózónak 

az online pénztárgép 

beszerzéséhez 

nyújtott támogatásról 

szóló 39/2016.  

(XI. 15.) NGM rendelet 

tartalmazza

– egyösszegű 

kifizetéssel

– – Nemzeti 

Adó- és 

Vámhivatal

– –”
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A nemzetgazdasági miniszter 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat 
kötelező tartalmi elemeiről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. § (1) bekezdésében 
meghatározott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben 
(a  továbbiakban: Pmt.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a  szolgáltató által 
elkészítendő, a Pmt. 65. § (1) bekezdése szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:
a) a  pénzmosásra vagy a  terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor 

figyelembe veendő szempontok,
b) az ügyfél azonosításának, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének, a tényleges tulajdonos azonosításának, 

az  üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az  üzleti kapcsolat folyamatos 
figyelemmel kísérésének és az  üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok, okiratok naprakészen tartásának 
(a továbbiakban együtt: ügyfél-átvilágítás) belső eljárási rendje,

c) az  ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével, illetve a  tényleges tulajdonos kilétével 
kapcsolatban felmerült kétség alapjául szolgáló adatok, tények, körülmények,

d) az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetkörei, az alkalmazandó intézkedések köre és belső eljárási 
rendje,

e) azon szolgáltatóknál, amelyek élni kívánnak a  Pmt. 22.  § (1)  bekezdésében foglalt jogosultsággal, a  más 
szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményei elfogadásának belső eljárási rendje,

f ) a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendje és formája, 
továbbá a Pmt. 30. § (1) bekezdésében előírt bejelentés megtételére szolgáló, a Pmt. 31. § (1) bekezdésében 
meghatározott kijelölt személy részére megküldendő formanyomtatvány,

g) a Pmt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége,
h) az ügylet felfüggesztésének belső eljárási rendje,
i) az  ügyfél-átvilágítás, illetve a  bejelentés kapcsán keletkezett adatok kezelésére, megőrzésére, védelmére, 

illetve az érintett alkalmazottak védelmére vonatkozó belső előírások,
j) az  ügyfelekkel kapcsolatba kerülő foglalkoztatottak képzésére, a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megelőzését és megakadályozását célzó képzési programokon történő részvételére vonatkozó előírások,
k) az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő foglalkoztatottak részére az ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó eljárási, 

magatartási normák,
l) az  ügyfél-átvilágítást, a  bejelentés teljesítését és a  nyilvántartás vezetését elősegítő belső ellenőrző és 

információs rendszer ismertetése,
m) a Pmt. 2. §-ában meghatározott szolgáltatók esetében a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/847 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet 
végrehajtása vonatkozásában a  megbízó és a  kedvezményezett azonosításának, az  adatok ellenőrzésének, 
nyilvántartásának, továbbításának, továbbá a hiányzó vagy hiányos adatokkal érkező pénzátutalások észlelésének 
és kezelésének belső eljárási rendje, és

n) a Pmt. 3. § 35. pontjában meghatározott személy neve, beosztása, és a szolgáltató pénzmosás és terrorizmus-
finanszírozás jelentette kockázati kitettségének a  befolyásolására szolgáló döntésekkel kapcsolatos 
hatáskörének meghatározása.

2. §  Az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Kit.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó 
feladatok teljesítésére a  szolgáltató által elkészítendő, a  Kit. 3.  § (4)  bekezdése szerinti belső szabályzat kötelező 
tartalmi elemei a következők:
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a) az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
megfelelő végrehajtása érdekében a  Kit. 3.  § (6)  bekezdésében előírt szűrő-monitoring rendszer típusa, 
működése, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák alapján történő 
szűrés belső eljárásrendje,

b) a szolgáltató által alkalmazandó, az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák elérhetőségei,

c) a Kit. 4. § (1) bekezdése szerint a hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendje,
d) a Kit. 4. § (2) bekezdése szerint kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége,
e) az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

végrehajtásában érintett foglalkoztatottak által alkalmazandó eljárási és magatartási szabályok és
f ) az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

végrehajtásához kapcsolódó belső ellenőrző rendszer működtetésének szabályai.

3. §  A  szolgáltató a  Pmt. 65.  § (1)  bekezdése alapján elkészítendő belső szabályzatban foglalt intézkedések 
terjedelmét az  üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az  ügyfél körülményei alapján 
(kockázatérzékenységi alapon) köteles meghatározni, a Pmt. 27. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően 
elkészített belső kockázatértékelés felhasználásával.

4. §  Az 1. § b) pontja szerinti ügyfél-átvilágítás kockázatérzékenységi alapon történő elvégzésének belső eljárási rendjét 
a szolgáltató a következő kockázati tényezők alapján határozza meg:
a) az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás célja;
b) az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás jellege és összege;
c) az üzleti kapcsolat időtartama, az ügyleti megbízás rendszeressége;
d) az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás iránya.

5. §  Az 1. § d) pontja szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítás esetköreit és belső eljárási rendjét a szolgáltató legalább 
az 1. mellékletben felsorolt, alacsony kockázatra vonatkozó tényezők alapján határozza meg.

6. §  Az 1. § d) pontja szerinti fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreit és belső eljárási rendjét – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – a szolgáltató legalább a 2. mellékletben felsorolt, magasabb kockázatra vonatkozó tényezők alapján 
határozza meg.

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

8. §  Ez  a  rendelet a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 
megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. május 20-i 
2015/849 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelethez

Alacsony kockázatra vonatkozó tényezők

 1. Ügyfélkockázati tényezők:
1.1. olyan társaságok, amelyeknek értékpapírjait bevezették a  tőzsdére, és amelyekre olyan közzétételi 

követelmények vonatkoznak, amelyek biztosítják a tényleges tulajdonlás megfelelő átláthatóságát;
1.2. közigazgatási hatóságok vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság;
1.3. olyan ügyfelek, amelyek a 3. pontban meghatározottak szerint alacsony kockázatot jelentő földrajzi területeken 

rendelkeznek lakóhellyel.
 2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szolgáltatási csatornához kapcsolódó kockázati tényezők:

2.1. életbiztosítási ágba tartozó biztosítások, amelyeknek a biztosítási díja alacsony, valamint a sem visszavásárlási 
értékkel, sem lejárati szolgáltatással nem rendelkező, tisztán kockázati (haláleseti) életbiztosítások;

2.2. nyugdíjbiztosítások, ha nem tartalmaznak visszaváltási záradékot, és a  kötvényt nem lehet biztosítékként 
felhasználni;

2.3. alkalmazottaknak nyugellátást nyújtó nyugdíj-, nyugellátási rendszer, amelyben a  hozzájárulás a  bérekből 
való levonással történik, és a  rendszer szabályai nem engedik meg a  rendszerben lévő tagi részesedés 
engedményezését;

2.4. pénzügyi termékek vagy szolgáltatások, amelyek egyes ügyféltípusok számára meghatározott és korlátozott 
szolgáltatásokat nyújtanak, annak érdekében, hogy pénzügyi integrációs célból javuljon a  pénzügyi 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük;

2.5. olyan termékek, amelyek esetében a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatot 
egyéb intézkedések, például az elektronikus pénzeszközök korlátozása vagy a tulajdonlás átláthatósága révén 
kezelik (például az egyes elektronikuspénz-típusok).

 3. Földrajzi kockázati tényezők:
3.1. az Európai Unió tagállamai;
3.2. a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggésben hatékony rendszerekkel 

rendelkező harmadik országok;
3.3. olyan harmadik országok, amelyekben – legalább a  Világbank országok kormányzati rendszereit értékelő 

indexe, illetve egyéb források, különös tekintettel a nemzetközi szervezetek által elfogadott értékelő jelentések 
alapján – alacsony szintű a korrupció vagy alacsony a más büntetendő cselekmények száma;

3.4. olyan harmadik országok, amelyeknek a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel 
kapcsolatos előírásai összhangban vannak a felülvizsgált FATF-ajánlásokkal, és hatékonyan alkalmazzák ezeket 
az előírásokat.

2. melléklet a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelethez

Magasabb kockázatra vonatkozó tényezők

 1. Ügyfélkockázati tényezők:
1.1. az üzleti kapcsolat szokatlan körülmények között zajlik;
1.2. olyan ügyfelek, amelyek a 3. pontban meghatározottak szerint magas kockázatot jelentő földrajzi területeken 

rendelkeznek lakóhellyel;
1.3. bizalmi vagyonkezelők;
1.4. olyan társaságok, amelyeknek bemutatóra szóló részvényeik vannak, vagy amelyeknek a  részvényesét 

részvényesi meghatalmazott képviseli;
1.5. a felügyeletet ellátó szervek által jelentős mértékűnek tekintett készpénzforgalmat lebonyolító vállalkozások;
1.6. a társaság tulajdonosi szerkezete a  társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest szokatlannak vagy 

túlzottan összetettnek tűnik;
 2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szállítási csatornához kapcsolódó kockázati tényezők:

2.1. privát banki szolgáltatások;
2.2. olyan termékek vagy ügyletek, amelyek esetében az ügyfél azonosítása nem történt meg;
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2.3. nem személyes üzleti kapcsolatok vagy ügyletek, bizonyos biztonsági óvintézkedések – például elektronikus 
aláírás vagy elektronikus személyi igazolvány használata – nélkül;

2.4. ismeretlen vagy az üzleti kapcsolatban, ügyleti megbízásban nem érintett harmadik felektől érkező befizetések;
2.5. új termékek vagy új üzleti gyakorlatok, többek között új teljesítési mechanizmus, valamint új vagy fejlődő 

technológiák alkalmazása mind új, mind korábban meglévő termékek esetében;
 3. Földrajzi kockázati tényezők:

3.1. olyan országok, amelyek nem rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel 
összefüggésben hatékony rendszerekkel;

3.2. olyan országok, amelyekben – legalább a Világbank országok kormányzati rendszereit értékelő indexe, illetve 
egyéb források, különös tekintettel a  nemzetközi szervezetek által elfogadott értékelő jelentések alapján – 
magas szintű a korrupció vagy magas az egyéb büntetendő cselekmények száma;

3.3. olyan országok, amelyek az Unió vagy az ENSZ BT által megállapított szankciók hatálya alá tartoznak;
3.4. olyan országok, amelyek közismerten terroristák tevékenységét finanszírozzák vagy támogatják, vagy 

területükön ismert terrorista szervezetek működnek.

A Kormány 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 5., 11., 14., 15., 19. és 27.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a  23.  §-t követően 
a következő, az „[Az Áht. 21. § (4a) bekezdéséhez]” című alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 21. § (4a) bekezdéséhez]
23/A.  § (1) A  Kormány irányítása alá tartozó fejezetekben lévő fejezeti stabilitási tartalék előirányzatait a  tárgyév 
október 1-jét megelőzően nem lehet felhasználni.
(2) A  Kormány az  államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban dönt – a  fejezetek költségvetési 
folyamatainak értékelése alapján – az  (1)  bekezdésben meghatározott fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról.”

2. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (2)–(4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat előirányzatai terhére határozatlan idejű vagy a költségvetési 
évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési 
kötelezettség (a továbbiakban: több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén
a) a  december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség a  költségvetési év kiadási 
előirányzatai terhére,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség az esedékesség szerinti 
év vagy évek költségvetései terhére, évente az Áht. 36. § (4) bekezdése, (4a) bekezdése vagy (4c) bekezdése szerinti 
mértékig
vállalható. A b) pont szerinti kötelezettségvállalásnak nem feltétele, hogy annak fedezete a kötelezettség vállalásának 
évében a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésében rendelkezésre álljon.
(3) A  központi kezelésű előirányzatok, a  társadalombiztosítás pénzügyi alapja, az  elkülönített állami pénzalapok, 
továbbá a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások és a térségi fejlesztési tanácsok kiadási 
előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a (2) bekezdés szerint kerülhet sor azzal, hogy a december 31-ét követően 
esedékes fizetési kötelezettségek mértékére az Áht. 36. § (4) bekezdés a) pontja vagy (5a) bekezdése szerinti esetben 
az ott meghatározottakat kell alkalmazni.
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(4) Az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségekkel az (1)–(3) bekezdés szerint kell a költségvetési 
év szabad kiadási előirányzatait vagy az Áht. 36. § (4) bekezdése, (4a) bekezdése, (4c) bekezdése vagy (5a) bekezdése 
szerint a több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalások felső határának mértékét csökkenteni.”

3. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.  §-a a  következő  
(3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által az egységes rovatrend K6. Beruházások 
és K7. Felújítások rovatai terhére megkötött visszterhes szerződések módosítása a  szerződésben meghatározott 
ellenérték növelése céljából – nem érintve a Kbt. 141. §-ában foglaltakat – abban az esetben lehetséges, ha a módosítás
a) olyan szerződést érint, amelynek ellenértéke költségvetési támogatásból kerül biztosításra, és a  módosítás 
a költségvetési támogatás felhasználását érintő jogszabály megváltozására tekintettel indokolt,
b) a Kormány egyedi döntésében foglaltak végrehajtásával függ össze,
c) a  szerződéses tevékenység tartalmának bővítése következtében indokolt, és a  költségnövekmény a  tartalom 
bővülésével arányban áll, vagy
d) a szerződéses tevékenység tartalmának bővítését nem eredményezi, és a többlet fizetési kötelezettség
da) nem éri el a szerződésben szereplő eredeti összeg 15%-át, és a módosítást kezdeményező fél alá tudja támasztani 
a többletköltségek piaci árnak történő megfelelését, vagy
db) a  szerződésben szereplő eredeti összeg 15%-át eléri vagy meghaladja, és igazságügyi szakértő alátámasztja 
a többletköltségek piaci árnak történő megfelelését.
(4) A  szerződés módosítására nem kerülhet sor, ha a  (3)  bekezdés d)  pontja szerinti fizetési kötelezettség 
növekménymértéke eléri vagy meghaladja a szerződésben szereplő eredeti összeg 30%-át.
(5) A  (3)  bekezdés d)  pont db)  alpontja szerinti igazságügyi szakértő megbízásáról az  államháztartásért felelős 
miniszter gondoskodik.
(6) A Kormány a (3)–(5) bekezdésben foglalt eljárási szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet.”

4. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 53/A.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„53/A. § (1) A pénzügyi ellenjegyzőnek az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi fedezet vizsgálata során arról 
kell meggyőződnie, hogy a tervezett kifizetési időpontokban megfelelő mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) áll 
rendelkezésére. A Kormány egyedi határozatán alapuló, több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás esetén 
a pénzügyi fedezetet külön vizsgálat nélkül biztosítottnak kell tekinteni, ha a 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint (3) 
és (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek.
(2) Az Áht. 32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzés során kizárólag arról kell meggyőződni, hogy
a) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
b) a több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás esetén a költségvetési évet követő éveket terhelő összegekre 
a 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 46. § (3) és (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek, valamint
c) az  Áht. 32.  § d)  pontja szerinti esetben a  kötelezettségvállalás megfelel a  Kormány egyedi határozatában 
foglaltaknak.”

5. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 69.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Külföldi pályázó esetén a támogató az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásától eltekinthet.”

6. § (1) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75.  § (2)  bekezdése 
a következő i) ponttal egészül ki:
(A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozóan, hogy)
„i) az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási 
időszak alatt, és azoknak mi a  forrása, ha a  támogatott tevékenység beruházás, és a  költségvetési támogatás 
kedvezményezettje az államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet.”
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 (2) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75.  §-a a  következő  
(7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Külföldi kedvezményezett esetén a támogató a (2) bekezdés g) pontja szerinti nyilatkozattól eltekinthet.
(7b) Külföldi kedvezményezett esetén a  támogatói okirat kibocsátásához a  (3)  bekezdés szerinti, harminc napnál 
régebbi dokumentumok és okiratok egyszerű másolata is elfogadható. A  kedvezményezett a  dokumentumok és 
okiratok (3) bekezdés szerinti, harminc napnál nem régebbi példányát a támogatói okirat kiadásától számított hatvan 
napon belül köteles a támogató részére megküldeni.”

7. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„95.  § (1) A  támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a  támogatott tevékenység eredeti céljának 
megváltoztatására.
(2) A támogatási szerződés módosítása a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési 
támogatás biztosítás érdekében abban az esetben lehetséges, ha a többlet költségvetési támogatás nyújtása
a) a költségvetési támogatás felhasználását érintő jogszabály megváltozására tekintettel indokolt,
b) a Kormány egyedi döntésében foglaltak végrehajtásával függ össze,
c) az  európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási szerződésmódosítás 
miatt szükséges,
d) a  támogatott tevékenység tartalmának bővítése következtében indokolt, és a  költségnövekmény a  tartalom 
bővülésével arányban áll, vagy
e) a támogatott tevékenység tartalmának bővítését nem eredményezi, és a többlet költségvetési támogatási igény
ea) nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, és 
a kedvezményezett alá tudja támasztani a többletköltségek piaci árnak történő megfelelését, vagy
eb) a  támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át eléri vagy 
meghaladja, és igazságügyi szakértő alátámasztja a többletköltségek piaci árnak történő megfelelését.
(3) A költségnövekmény nem támogatható, ha a (2) bekezdés e) pontja szerinti költségnövekmény mértéke eléri vagy 
meghaladja a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át.
(4) A  (2)  bekezdés e)  pont eb)  alpontja szerinti igazságügyi szakértő megbízásáról az  államháztartásért felelős 
miniszter gondoskodik.
(5) A Kormány a (2)–(4) bekezdésben foglalt eljárási szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet.
(6) Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha
a) a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő időpontja 
a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja 
meg – ideértve az ezen határidő-módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is –,
b) a támogatási szerződésben meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése eléri a célérték legalább 
90%-át,
c) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a kedvezményezett által nyilatkozatban vállalt 
tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a  támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb 
vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul meg.”

8. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az  „[Az Áht. 108.  § 
(4) bekezdéséhez]” című alcímét követően a következő, az „[Az Áht. 108/A. §-ához]” című alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 108/A. §-ához]
172/A. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelő szerve a bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról havonta adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett 
elektronikus adatszolgáltató rendszerben (e § alkalmazásában a  továbbiakban: előrejelzés), amelyet a  fejezetet 
irányító szerv a tárgyhónap 10-éig jóváhagy. Az előrejelzést tárgyhónap, valamint a tárgyév egésze bontásban kell 
megadni.
(2) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet befizetési kötelezettség terheli abban az esetben, ha 
az október 10-éig és a december 10-éig elkészítendő előrejelzésben az általa irányított fejezetbe sorolt költségvetési 
szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok összesített adatait tekintve a  költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei különbségének (e § alkalmazásában a továbbiakban: 
fejezeti egyenleg) tárgyév egészére előrejelzett, az előrejelzés leadása után a Kormány egyedi döntéseivel biztosított 
és pénzügyileg teljesített (kifizetett) források összegével korrigált összege és a  költségvetési szervek és fejezeti 
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kezelésű előirányzatok éves költségvetési beszámolói összesített adatai szerinti tényleges fejezeti egyenleg közötti 
eltérés abszolút értéke legalább a tényleges fejezeti egyenleg abszolút értékének 3%-a. A befizetési kötelezettség 
mértéke az eltérés abszolút értékének és a fejezeti egyenleg abszolút értéke 3%-ának különbözete abszolút értékének 
3%-a, legfeljebb az érintett költségvetési fejezet tényleges összes éves kiadásának 1/1000-ed része.
(3) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet befizetési kötelezettség terheli abban az esetben, ha két 
egymást követő hónap előrejelzésében az általa irányított fejezetbe sorolt költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok összesített adatait tekintve a fejezeti egyenleg tárgyhónapra előre jelzett összege és azok tárgyhónapra 
elkészített időközi költségvetési jelentésben kimutatott, könyvelési adatokon alapuló tényleges teljesítése közötti 
eltérés abszolút értéke legalább a tényleges teljesítés abszolút értékének 3%-a. A befizetési kötelezettség mértéke 
a második hónaptól kezdve az eltérés abszolút értékének és a fejezeti egyenleg abszolút értéke 3%-ának különbözete 
abszolút értékének 1%-a. Ha a tárgyhónapra elkészített időközi költségvetési jelentést a fejezetbe sorolt költségvetési 
szerv, fejezeti kezelésű előirányzat határidőben nem tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltatási 
rendszerben, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
összesített adatait a hiányzó adatok tekintetében a kincstári pénzforgalmi adatok alapján kell számítani.
(4) Ha a december hónapban teljesített előrejelzések után a (2) és (3) bekezdés szerint is el kellene járni, a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet csak a (2) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség terheli.
(5) Ha a költségvetési szerv vagy a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve az előrejelzést határidőig nem készíti el, 
a (2)–(4) bekezdés szerinti eltérések számításakor úgy kell tekinteni, hogy az adott költségvetési szerv, fejezeti kezelésű 
előirányzatok előre jelzett költségvetési kiadásainak összege és előre jelzett költségvetési bevételeinek összege nulla.
(6) A  befizetési kötelezettség összegét a  Kincstár állapítja meg és közli a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetet 
irányító szervvel
a) a (2) bekezdés szerinti esetben az éves költségvetési beszámolók Kincstár általi jóváhagyását,
b) a  (3) bekezdés szerinti esetben az  időközi költségvetési jelentéseknek a Kincstár által működtetett elektronikus 
adatszolgáltatási rendszerbe történő feltöltésére előírt határidőt
követő harminc napon belül. A fejezetet irányító szerv a befizetési kötelezettséget a közlést követő kilencven napon 
belül teljesíti.
(7) A  fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szervre az  (1)–(6)  bekezdés rendelkezései a  következő 
eltérésekkel alkalmazandó:
a) a fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szerv előrejelzését maga hagyja jóvá, a Kormány irányítása 
alá tartozó fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szervet esetleges befizetési kötelezettségét a Kincstár 
vele közli,
b) a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szervet a  befizetési 
kötelezettség számításakor önálló fejezetnek és fejezetet irányító szervnek kell tekinteni, előrejelzését és kiadásai, 
bevételei tény számait külön kell kezelni attól a fejezettől és annak fejezetet irányító szervétől, amelyhez a központi 
költségvetésben címrend szerint kapcsolódik.
(8) A központi költségvetés európai uniós forrásból származó fejlesztéseket finanszírozó fejezetének fejezetet irányító 
szerve az  irányító hatóságra, kezelő szervre átterhelheti a  (2)–(4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettségek azon 
részét, amely az irányító hatóság, kezelő szerv által tévesen szolgáltatott adatok miatt nála keletkezett.
(9) A fejezetet irányító szerv a befizetési kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő alatt a Kincstár által közölt 
befizetési kötelezettség mérséklését, illetve elengedését kezdeményezheti az államháztartásért felelős miniszternél, 
ha a befizetési kötelezettség teljesítése a közfeladatai ellátását aránytalanul megnehezítené, illetve veszélyeztetné. 
Ha a  kezdeményezéssel az  államháztartásért felelős miniszter egyetért, a  befizetési kötelezettség mérsékléséről, 
illetve elengedéséről előterjesztést készít, és azt a Kormány elé terjeszti. A Kormány döntéséről az államháztartásért 
felelős miniszter értesíti a fejezetet irányító szervet és a Kincstárt. Ha a kezdeményezéssel az államháztartásért felelős 
miniszter nem ért egyet, arról a kezdeményezés kézhezvételétől számított harminc napon belül értesíti a fejezetet 
irányító szervet. A kezdeményezés benyújtása és az államháztartásért felelős miniszter – az egyet nem értéséről vagy 
a  Kormány döntéséről szóló – értesítése között a  befizetési kötelezettség teljesítésére rendelkezése álló határidő 
nyugszik.”
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9. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  helyi önkormányzat és az  Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési 
szervek által folyósított (megelőlegezett) társadalombiztosítási ellátások megtérítendő összegét elkülönítetten, 
a (3) bekezdésében meghatározott támogatással egyidejűleg kell folyósítani.”

10. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet, I.  pont 
10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a)–c) alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és 
a Kormánynak a Ktfr. 4. §-a szerinti tagja,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,
b) a 32. cím 1–3. alcím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 90. §-a szerinti tagja,
c) a 32. cím, 5. alcím, 01. jogcímcsoport, 01. jogcím tekintetében a Miniszterelnökség és a Paksi Atomerőmű két új 
blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter,”

11. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176.  §-a a  következő 
(14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelettel megállapított 172/A. § (1) bekezdése szerinti előrejelzést első alkalommal 
2017. szeptember 10-ig kell teljesíteni. A  172/A.  § (3)  bekezdése szerinti befizetési kötelezettség első alkalommal 
a 2018. januári és februári hónapok tekintetében terhelheti a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet 
azzal, hogy a 2017. évben a havi előrejelzések tekintetében a Kincstár tájékoztatja a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetet irányító szervet arról, hogy az előrejelzés tekintetében mekkora összegű befizetési kötelezettség terhelné.
(15) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelettel megállapított 95. §-t a hatálybalépését követően megkötött támogatási 
szerződésekkel, kiadott támogatói okiratokkal biztosított költségvetési támogatásokra kell alkalmazni.”

12. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

13. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 53. § (1) bekezdés a) pontjában a „százezer” szövegrész helyébe a „kétszázezer” szöveg,
2. 56. § (1) bekezdésében az „évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről” szövegrész helyébe az „éveket 

terhelő rész nyilvántartásba vételéről” szöveg,
3. 56. § (5) bekezdésében az „esetén a teljesített” szövegrész helyébe az „esetén legkésőbb a teljesített” szöveg,
4. 102.  § (1)  bekezdésében az „és a  foglalkoztatási” szövegrész helyébe az „és a  támogató döntése alapján 

a foglalkoztatási” szöveg,
5. 139.  § (1a)  bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Alap” szövegrész helyébe az „A társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjai” szöveg, az „az Egészségbiztosítási Alap tárgyévi” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapja tárgyévi” szöveg és az „az Egészségbiztosítási Alap pénzforgalmi” szövegrész helyébe az „a 
pénzforgalmi” szöveg,

6. 139.  § (1a)  bekezdés b)  pontjában az  „az Egészségbiztosítási Alap nullszaldós” szövegrész helyébe 
az „a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai nullszaldós” szöveg és

7. 6. mellékletében foglalt táblázat A:22 és D:22 mezőjében a „18/A. §” szövegrész helyébe a „14/A. §” szöveg
lép.

14. § (1) Hatályát veszti az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 56.  § 
(3) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 1.  § 4.  pontjában az  „– ideértve a  társadalombiztosítási szolgáltatások kifizetőhelyi kötelezettségét is –” 

szövegrész,
2. 62/A. § (3) bekezdésében a „Ha a levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást közvetlenül a Kincstár kapja 

meg, ennek tényéről haladéktalanul értesíti a foglalkoztatót és azokat az okiratban foglaltak alapján érvényesíti.” 
szövegrész,
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3. 140. § (3) bekezdésében a „továbbá a helyi önkormányzat által folyósított (megelőlegezett) társadalombiztosítási 
és az e körben folyósítandó családtámogatási ellátások megtérítendő összege hozzáadásával,” szövegrész és

4. 179. § (3) bekezdésében az „egyszeri alkalommal” szövegrész.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 13. § 5. és 6. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat a következő 5a sorral egészül ki:

(Kötelezett) (Tartalom) (Címzett) (Határidő) (Megjegyzés)

„5a államháztartás 
központi 
alrendszerébe 
tartozó 
költségvetési szerv, 
fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelő 
szerve

a költségvetési 
szerv, fejezeti 
kezelésű 
előirányzat 
bevételeinek, 
kiadásainak 
várható alakulása

Kincstár a fejezetet 
irányító szerv 
által jóváhagyott 
módon havonta, 
a hónap 10-éig”

A Kormány 1499/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
az állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak ellátásához szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a törvényszéki végrehajtási feladatokat 2019. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság lássa el;
 2. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben és az adózás rendjéről szóló törvényben előírt, az adóhatóság 

általi végrehajtások megfelelő és hatékony foganatosítása érdekében
a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az állami adó- és vámhatóság vezetője útján, a belügyminiszter 

bevonásával gondoskodjon az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján az állami adó- és 
vámhatóság feladat- és hatáskörébe kerülő végrehajtási ügyek ellátásához szükséges informatikai fejlesztések 
állami adó- és vámhatóság által történő megvalósításáról;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2017. december 31.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak 
ellátásához, valamint a  közigazgatási döntések végrehajtásával összefüggő számlavezetési és nyilvántartási 
feladatok megvalósításához szükséges informatikai fejlesztések, beruházások és az  ezekhez kapcsolódó 
(köz)beszerzések lefolytatásához gondoskodjon a 2017. évben szükséges 4 800 000 000 forint többletforrás 
biztosításáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVI. Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében
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c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon a közigazgatási 
végrehajtási feladatellátás 2016. évi működési költségeinek és humán erőforrásának országos szintű 
felméréséről;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: 2017. szeptember 30.

d) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az állami adó- és vámhatóság bevonásával dolgozza ki és terjessze 
a Kormány elé az állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörébe kerülő végrehajtási ügyek ellátásához 
2018. és 2019. évben szükséges beruházási és működési forrásigényre vonatkozó javaslatát, figyelembe véve 
a  közigazgatási végrehajtási feladatellátás 2016. évi működési költségeinek országos szintű felmérésének 
adatait.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. november 30.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A nemzetgazdasági miniszter 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelete
a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai 
követelményeiről

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) forgalmazó: a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról és a  339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott személy;

b) forgalomba hozatal: mérőműszernek az  Európai Gazdasági Térségben első alkalommal, ellenszolgáltatás 
fejében vagy térítésmentesen történő rendelkezésre bocsátása;

c) gyártó: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról 
és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott személy;

d) hitelesítés: a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényben és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletben szabályozott eljárás;

e) meghatalmazott képviselő: az  Európai Unión belül letelepedett vagy ott székhellyel rendelkező természetes 
vagy jogi személy, aki a gyártó írásos meghatalmazása alapján e rendelet szerint meghatározott feladatokban 
a gyártó nevében eljár;

f ) WIM: az  angol Weigh-in-Motion fogalom betűszava, amely a  mozgásban lévő járművek dinamikus 
tengelyterhelésének mérésére utal;
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g) WIM érzékelő: az útburkolatba süllyesztett érzékelő, amely a 15 km/h sebességnél gyorsabban közlekedő jármű 
kerék- vagy tengelyterheléséről információt szolgáltat;

h) WIM eszköz: olyan a  mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének hatósági ellenőrzésre és 
bizonyításra használt mérésére szolgáló automatikus működésű mérőeszköz, amely a  WIM érzékelőből,  
WIM műszerből és egyéb kiegészítő eszközökből áll, és képes a  mozgásban levő közúti jármű 
tengelyterheléseinek és össztömegének megállapítására;

i) WIM műszer: a WIM érzékelők jeleit dolgozza fel, és azokból előállítja a tengelyterhelés-értékeket.

2. Alapvető követelmények

2. §  A  hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használt mérésre alkalmazott WIM eszköz akkor hozható forgalomba, 
helyezhető üzembe vagy üzemeltethető, ha megfelel az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek.

3. Típusvizsgálati eljárás

3. §  A WIM eszköz gyártója, forgalmazója (a továbbiakban együtt: kérelmező), a WIM eszköz 1. mellékletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelősége tanúsítása érdekében típusvizsgálati eljárást kezdeményez.

4. § (1) A típusvizsgálat olyan eljárás, amely során a Kormány által rendeletben kijelölt mérésügyi hatóság (a továbbiakban: 
mérésügyi hatóság) megvizsgálja és igazolja, hogy a  típusvizsgálatra átadott vagy bemutatott WIM eszköz típus  
(a továbbiakban: típusminta) megfelel-e az 1. mellékletben foglalt követelményeknek.

 (2) A típusvizsgálati eljárásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és székhelyét; ha van meghatalmazott képviselő, annak nevét és lakcímét vagy székhelyét,
b) a WIM eszköz, illetve részegységeinek gyártmányát, típusát vagy – ha van ilyen – a kereskedelmi megnevezését, 

amennyiben van, az uniós országbeli típusvizsgálati bizonyítványt és mérési jegyzőkönyvet,
c) a WIM eszközre vonatkozó tervdokumentációt.

 (3) A tervdokumentációnak az értékelés szempontjából lényeges, a WIM eszköz szerkezetére, gyártására és működésére 
vonatkozó alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a WIM eszköz általános leírását,
b) az  alkatrészek, részegységek vázlatrajzát, az  áramkörök konstrukciós terveit, a  gyártási, összeállítási és 

kapcsolási rajzokat,
c) a WIM eszköz működéséhez és annak megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,
d) az  alkalmazott szabványok, nemzetközi ajánlások jegyzékét és azon megoldások leírását, amelyek eltérnek 

ezek követelményeitől,
e) a tervezési számítások és vizsgálatok eredményeit,
f ) a WIM eszközről készített vizsgálati jelentéseket, jegyzőkönyveket és
g) a beépített alkatrészek, részegységek vizsgálati adatait.

 (4) A  kérelmező a  típusvizsgálati eljárás lefolytatásához ingyenesen típusmintát bocsát a  mérésügyi hatóság 
rendelkezésére. A típusminta több típusváltozatot is reprezentálhat, ha a változatok megfelelőségéről a típusminta 
vizsgálatával meg lehet győződni.

5. § (1) A WIM eszköz típusvizsgálata történhet
a) a mérésügyi hatóság laboratóriumában,
b) a hatóság részvételével más laboratóriumban vagy
c) a gyártás vagy az üzembe helyezés helyszínén.

 (2) A típusvizsgálat lefolytatásához a kérelmező köteles minden olyan feltételt a mérésügyi hatóság számára biztosítani, 
amely a vizsgált WIM eszköz e rendelet szerinti működésének ellenőrzéséhez szükséges.

6. § (1) A mérésügyi hatóság a tervdokumentációt megvizsgálja, és megállapítja, hogy a típusminta a tervdokumentációval 
egyezően került-e legyártásra.

 (2) A  mérésügyi hatóság a  típusmintán elvégzi a  szükséges ellenőrzést és vizsgálatot annak megállapítására, 
hogy a  kérelmező által választott megoldások megfelelnek-e az  e  rendeletben meghatározott méréstechnikai 
követelményeknek.
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 (3) Ha a  típusminta az  1.  mellékletben meghatározott követelményeknek és a  tervdokumentációnak megfelel, 
a  mérésügyi hatóság a  típus megfelelőségéről hitelesítési engedélyt állít ki. Ha a  típusminta a  követelményeknek 
vagy a tervdokumentációnak nem felel meg, a mérésügyi hatóság a kérelmet elutasítja.

 (4) A  hitelesítési engedély tartalmazza a  típusvizsgálat eredményét, érvényességének feltételeit, a  típusminta 
azonosításához szükséges adatokat és a WIM eszköz működési leírását, a hitelesítés feltételeit, valamint a tanúsító 
jelek elhelyezésének módját.

 (5) A WIM eszköz minden olyan változtatása esetén, amely annak méréstechnikai jellemzőit módosítja, a kérelmezőnek 
a  módosított tervdokumentáció megküldésével hitelesítési engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtania 
a  mérésügyi hatósághoz. A  mérésügyi hatóság a  változtatást megvizsgálja, és megfelelőség esetén módosítja 
a hitelesítési engedélyt, vagy tájékoztatja a kérelmezőt új típusvizsgálati eljárás lefolytatásának szükségességéről.

 (6) A hitelesítési engedély a kiadásától számított 10 évig hatályos.

7. §  A mérésügyi hatóság a hitelesítési engedélyt visszavonja, ha a WIM eszköz típus az engedélyezési okiratban foglaltaktól 
eltér.

4. Hitelesítés

8. § (1) Első esetben csak olyan WIM eszköz hitelesíthető, amelynek típusa rendelkezik hatályos hitelesítési engedéllyel.
 (2) A WIM eszköz első hitelesítését a forgalmazó kérelmezi.
 (3) A hitelesítést a WIM eszköz esetén az üzembe helyezésének helyén kell elvégezni.
 (4) A hitelesítés során a mérésügyi hatóság megvizsgálja és tanúsítja, hogy az eljárásával ellenőrzött WIM eszköz megfelel 

a hitelesítési engedély szerinti típusmintának és az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek.
 (5) A mérésügyi hatóság az eszközönkénti vizsgálat során a megfelelőnek ítélt WIM eszközről hitelesítési bizonyítványt 

állít ki, és a WIM eszközön elhelyezi a hitelesítési engedélyben meghatározott tanúsító jeleket és lezárásokat.
 (6) A hitelesített WIM eszközt, amennyiben a használat során meghibásodik, a javítás után ismételten hitelesíttetni kell 

a hitelesítési előírásban és a hitelesítési engedélyben leírtaknak megfelelően.
 (7) A  WIM eszköz időszakos hitelesítését meghatározott időközönként, a  hitelesítési előírásban, illetve a  hitelesítési 

engedélyben leírtaknak megfelelően kell elvégezni.

5. Egyedi felhasználásra gyártott WIM eszköz hitelesítése

9. § (1) Az egyedi felhasználásra gyártott WIM eszköz hitelesítését a gyártó vagy meghatalmazott képviselője kérelmezi.
 (2) A gyártónak a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy a WIM eszköz megfelel a méréstechnikai 

követelményeknek és rendeltetésszerű használatra alkalmas.
 (3) A hitelesítéshez a gyártónak a WIM eszköz tervdokumentációját a mérésügyi hatóság rendelkezésére kell bocsátania.
 (4) A  mérésügyi hatóság megvizsgálja, hogy a  WIM eszköz az  e  rendeletben meghatározott méréstechnikai 

követelményeknek megfelel-e. Megfelelőség esetén hitelesítési bizonyítványt állít ki.

6. Záró rendelkezések

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

11. §  E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. §  E rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan WIM eszköznek, amelyet 
az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó 
előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben 
meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelethez

Alapvető méréstechnikai követelmények

 1. Tömegegységek
Mérésre a következő tömegegységek használhatók:
– kg, tonna,

 2. Pontossági osztályok
2.1 Járműössztömeg:
 Gépjárműössztömeg-meghatározáshoz a WIM eszközöket az alábbi 7 kategóriába lehet besorolni:
 0,2           0,5           1           2           5           7           10
2.2 Tengely és tengelycsoport terhelése:
 Tengely és amennyiben szükséges, tengelycsoport terhelésének meghatározásához a  WIM eszközöket 

az alábbi 7 kategóriába lehet besorolni:
 A           B           C           D           E           F           G
2.3 A pontossági osztályok közötti kapcsolat:
 Az 1. táblázat határozza meg, hogy egy adott tengely- és tengelycsoport-terhelés pontossági osztályhoz 

milyen járműössztömeg pontossági osztály tartozhat.
1. táblázat

Pontossági 
osztály tengely és 

tengelycsoport 
terhelésére

Pontossági osztály járműössztömegre

0,2 0,5 1 2 5 7 10

A o o

B o o o

C o o o

D o o o o

E o o o o

F o o o

G o o o

 3. Osztásérték
A mérések elvétől és a teherfelvevők kombinációjától függetlenül minden, a kijelzőn megjelenített és kinyomtatott 
mérési eredmény osztásértékének meg kell egyeznie egymással.
A 2. táblázat mutatja, hogy egy adott járműössztömeg pontossági osztályhoz milyen osztásérték és minimális 
osztásértékszám tartozik.
2. táblázat

Pontossági osztály  
járműössztömegre

Osztásérték
(d [kg])

Osztásértékek minimális száma

0,2 ≤ 5
5000,5 ≤ 10

1 ≤ 20
2 ≤ 50

50
5 ≤100
7 ≤ 140

10 ≤ 200

Alsó méréshatár minimális értéke
Az alsó méréshatár nem lehet kisebb, mint a 3. táblázatban osztásértékben kifejezett értékek
3. táblázat

Pontossági osztály járműössztömegre Alsó méréshatár osztásértékben kifejezve

0,2; 0,5; 1 50 d
2; 5; 7; 10 10 d
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 4. Megengedett hibák
4.1 Metrológiai vizsgálat

4.1.1 Járműössztömeg
 A megengedett legnagyobb hiba járműössztömeg meghatározásakor az  alábbi két érték közül 

a nagyobb:
a) a 4. táblázat alapján számított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve,
b) 1 d × a jármű tengelyeinek száma hitelesítéskor
 2 d × a jármű tengelyeinek száma ellenőrzéskor

4. táblázat

Pontossági osztály  
járműössztömegre

A jármű össztömegének hibahatára az össztömeg százalékában
(relatív hiba)

Hitelesítéskor ellenőrzéskor

0,2 ±0,10% ±0,20%
0,5 ±0,25% ±0,50%
1 ±0,50% ±1,00%
2 ±1,00% ±2,00%
5 ±2,50% ±5,00%
7 ±3,50% ±7,00%

10 ±5,00% ±10,00%

4.1.2 Tengely és tengelycsoport terhelése
 A megengedett legnagyobb hiba tengely és tengelycsoport terhelésének meghatározásakor:

a) kéttengelyes merev referencia-jármű esetén a 4.1.2.1 pont szerint,
b) minden más referencia-jármű esetén a 4.1.2.2 pont szerint
kerül megállapításra.
4.1.2.1 A megengedett legnagyobb hiba kéttengelyes merev referencia-jármű esetén
 Kéttengelyes merev referencia-jármű esetén a  kijelzés és a  referencia tengelyterhelés 

közötti eltérés nem haladhatja meg az alábbi értékek közül a nagyobbat:
a) az 5. táblázat alapján számított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve,
b) 1 d hitelesítéskor
 2 d ellenőrzéskor

5. táblázat

Pontossági osztály tengely és tengelycsoport 
terhelésére

A jármű tengely-, illetve tengelycsoport-terhelésének hibahatára a tengely-, illetve  
tengelycsoport-terhelés százalékában

(relatív hiba)

hitelesítéskor ellenőrzéskor

A ±0,25% ±0,50%
B ±0,50% ±1,00%
C ±0,75% ±1,50%
D ±1,00% ±2,00%
E ±2,00% ±4,00%
F ±4,00% ±8,00%
G ±10,00% ±20,00%

4.1.2.2 A megengedett legnagyobb hiba minden egyéb referencia-jármű esetén (a kéttengelyes 
merev referencia-jármű kivételével)

 A kéttengelyes merev referencia-jármű kivételével minden egyéb referencia-jármű esetén 
a  kijelzés és a  referencia tengely-, illetve tengelycsoport-terhelés közötti eltérés nem 
haladhatja meg az alábbi értékek közül a nagyobbat:
a) a 6. táblázat alapján számított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve,
b) 1 d × a tengelycsoportban lévő tengelyek száma hitelesítéskor
 2 d × a tengelycsoportban lévő tengelyek száma ellenőrzéskor
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6. táblázat

Pontossági osztály tengely és tengelycsoport 
terhelésére

A jármű tengely-, illetve tengelycsoport-terhelésének hibahatára a tengely-, illetve  
tengelycsoport-terhelés százalékában

(relatív hiba)

hitelesítéskor ellenőrzéskor

A ±0,50% ±1,00%
B ±1,00% ±2,00%
C ±1,50% ±3,00%
D ±2,00% ±4,00%
E ±4,00% ±8,00%
F ±8,00% ±16,00%
G ±11,00% ±22,00%

Tervezés és kivitelezés

 5. Általános követelmények
5.1 A WIM eszköz a terhelésérzékelőn kívül az alábbi részekből áll:

a) a járművek megkülönböztetésére alkalmas részből,
b) berendezésből a járművek egyértelmű azonosításához,
c) berendezésből a járművek sebességmérésére,
d) adatátviteli interfészből és
e) adattároló eszközből,

 amelyek egész egységként érzékelik és a  méréshez egyértelműen hozzárendelik (azonosítják) a  haladó 
járművet, mérik az  áthaladás sebességét, a  tengelyek terhelését, a  tengelyek távolságát, esetleg a  jármű 
további paramétereit, amelyekre külön előírás vonatkozik, és kiszámítják a  jármű teljes tömegének értékét. 
Az azonosított gépjárművekhez rendelt mérési adatok tárolásra kerülnek.

 A WIM eszköz az előbb felsoroltakon túl – a kialakítás függvényében – tartalmazhat:
a) kijelzőberendezést,
b) nyomtatót és
c) egyéb kisegítő berendezéseket.
5.1.1 A WIM eszközt úgy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a lehető legtöbb, legkülönbözőbb jármű 

mérésére, amelyek a napi közúti forgalomban használatosak.
5.1.2 A WIM eszköz kialakításának olyannak kell lennie, hogy az üzemeltetés helyszínén az adott éghajlati 

viszonyok és alkalmazási körülmények között a  hitelesítés érvényességi ideje alatt megőrizze 
a méréstechnikai jellemzőit.

5.1.3 Külső zavarok esetén a WIM eszköznek nem szabad jelentős (egy osztásnál nagyobb) hibát mutatnia, 
vagy automatikusan észlelni és jelezni kell ezt.

5.1.4 A WIM eszköz rendelkezzen külső eszközök csatlakoztatására alkalmas interfésszel. Az  interfészre 
csatlakoztatott eszköz a WIM eszköz méréstechnikai jellemzőit nem befolyásolhatja.

5.1.5 A WIM mérőrendszer konstrukciója zárja ki a visszaélésszerű használat lehetőségét, a véletlen hibás 
használat lehetőségét pedig minimalizálja.

5.1.6 A mérésügyi paramétereket befolyásoló változtatás, beállítás a  fizikai vagy szoftveres lezárás 
egyértelműen észrevehető megsértése vagy megváltoztatása nélkül ne legyen végrehajtható.

5.1.7 A WIM eszközt úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a  meghatározott kötelező ellenőrzések 
könnyű és egyszerű végrehajtását.

5.1.8 A WIM eszköznek folyamatosan ellenőriznie kell a  mérési folyamat, a  kijelzőszerkezet, valamint 
a  teljes adattárolás és adattovábbítás helyes működését. Hiba esetén szükséges azt naplózni és 
jelezni. Jelentős hiba észlelésekor a WIM eszköznek jelzést kell adnia, amelynek addig kell tartania, 
amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz, vagy a hiba meg nem szűnik. Mérést befolyásoló hiba 
esetén a mérési adatok mellett jelezni kell, hogy az adatok nem hitelesek.

5.2 A járművek megkülönböztetése
 A WIM eszköz legyen képes a közúti forgalomban részt vevő gépjárművek és járműszerelvények érzékelésére, 

és annak megállapítására, hogy mikor történt meg a  teljes jármű lemérése. Egyértelműen érzékelnie kell 
a gépjárművek és járműszerelvények mérőponthoz történő érkezését és onnan történő távozását.
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5.3 A járművek azonosítása
 A WIM eszköz legyen alkalmas az  áthaladó gépjárművek és járműszerelvények egyértelmű azonosítására  

(pl. rendszámfelismerő rendszer).
 Ennek az azonosításnak teljesítenie kell a biztonság, integritás és autentikusság követelményét.
5.4 A járművek sebességének mérése
 A WIM eszköznek rendelkeznie kell sebességmérő funkcióval, amelynek segítségével meghatározható 

a  mért gépjárművek és járműszerelvények tengelyeinek távolsága, valamint megállapítható, hogy a  mérés 
a  hitelesítés szempontjából megfelelő sebességtartományban történt-e. A  WIM eszköznek nem szabad 
kijeleznie, regisztrálnia, nyomtatnia vagy továbbítania a  tömeg vagy a  tengely, illetve a  tengelycsoport 
terhelési értékeit olyan járműnél, amely a  működési sebességek specifikált tartományán túl haladt át  
a WIM eszközön, anélkül, hogy egyértelmű figyelmeztető jelentést mellékelne, hogy ezek az eredmények nem 
hitelesek.

5.5 Kijelzőberendezés (ha van)
 A kijelzőberendezés a gépjárművek és járműszerelvények mérése és azonosítása során kapott és származtatott 

eredmények megjelenítésére szolgáló berendezés. Ha a mérési adatok közül valamelyik nem hiteles, az adatot 
egyértelmű külön jelzéssel kell ellátni. A kijelzőberendezés használható a WIM eszköz állapotának és különböző 
rendszerüzeneteinek a megjelenítésére is. Amennyiben a WIM eszköz nem rendelkezik kijelzőberendezéssel, 
úgy rendelkezésre kell álljon olyan csatlakozási pont, amelyen keresztül a  mérési adatok helyszíni vizsgálat 
során lekérdezhetőek.

5.6 Nyomtatóberendezés (ha van)
 A nyomtatóberendezés a  gépjárművek és járműszerelvények mérése és azonosítása során kapott és 

származtatott eredmények papíralapú megjelenítésére szolgáló berendezés.
5.6.1 Adatok nyomtatása a szokásos működésnél
 A nyomtatott eredményeknek pontosnak, megfelelően azonosítottnak és egyértelműnek kell lenniük.
5.6.2 Adatok nyomtatása, ha a mérési eredmények közül valamelyik nem hiteles
 Az adatot egyértelmű külön jelzéssel kell ellátni, jelezve azt, hogy az érték nem hiteles.
 A nyomtatott eredménynek jól láthatónak, olvashatónak kell lennie. Az  adatokat rendezetten kell 

megjeleníteni. A  kinyomtatott adatoknak (értékeknek, mértékegységeknek) meg kell egyezniük 
a mért és letárolt adatokkal és mértékegységekkel.

5.6.3 Ezt kiegészítik a WIM eszköz egyértelmű azonosítását lehetővé tevő adatok (pl. gyártó, típus, gyári 
szám, telepítés helye), valamint a mérési adatoktól egyértelműen elkülönítve megjeleníthető egyéb 
kiegészítő információk.

5.7 Tároló eszközök
5.7.1 Tárolt adatok kezelése
 A tárolóberendezésnek tárolnia kell a mérés során keletkezett minden adatot.
5.7.2 Adattárolás
 Az adatok a WIM eszköz adattárolójában menthetőek (pl. félvezetős tároló, merevlemez) vagy külső 

háttértárban a későbbi műveletekhez (kijelzés, nyomtatás, adatátvitel, összegzések stb.). A mentett 
adatokat megfelelő védelemmel kell ellátni a szándékos vagy véletlen változtatások ellen az átvitel 
vagy mentés során, és tartalmazniuk kell az összes lényeges információt, amelyek fontosak a mérések 
rekonstruálásához.

5.7.3 A mentett adatok biztosítására az alábbi követelmények vonatkoznak:
a) a  külső memóriaegység azonosítási és biztonsági paramétereinek biztosítaniuk kell 

az integritást és az autentikusságot,
b) a mérési adatok elmentésére szolgáló cserélhető memória egységet nem kell leplombálni 

abban az  esetben, ha az  elmentett adatok biztosítva vannak speciális ellenőrző összeg 
képzésével vagy kódkulccsal,

c) ha a memória megtelik, az adatok átírása új adatokkal csak kódkulcs segítségével történhet, 
amely kizárólag az arra jogosult személyeknek áll rendelkezésére.

5.8 Mérési eredmények
5.8.1 A WIM eszköz az alábbi adatokat kezeli kötelezően:

a) a tengelyek terhelésének mért értékei, beleértve a mértékegységet,
b) a mért jármű sebessége, beleértve a mértékegységet,



1154 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám 

c) a tengelytávolságok mért értékei, beleértve a mértékegységet és
d) a mérés elvégzésének időpontja (dátum, óra, perc és másodperc).

5.8.2 A WIM eszköz az alábbi adatokat kezelheti az 5.7.1 pontban leírtakon kívül a megoldástól függően:
a) a tengelycsoport terhelésének mért értékei, beleértve a mértékegységet,
b) jármű hosszának mért értéke, beleértve a mértékegységet,
c) tengelyképlet,
d) az össztömeg számított értéke, beleértve a mértékegységet,
e) a tengelyek száma és
f ) egyéb adatok.

 Ha a mérési eredmények közül valamelyik nem hiteles, úgy azt a WIM eszköz informatív jelleggel jelzi, 
egyértelmű külön jelzéssel, hogy az érték nem hiteles.

5.8.3 Egyezőség a mért, kijelzett, letárolt, továbbküldött és a nyomtatott adatok között
 Egy adott mérésnél nem lehet semmilyen eltérés a  felsoroltak között. Az  adat hitelességének 

elvesztését mindegyik esetben jelezni kell.
5.8.4 Adatmegjelenítés méréstartományon kívül eső esetekben
 A WIM eszköz a  méréstartományon kívül eső mérési eredményeket úgy jeleníti meg, hogy 

az adatot egyértelmű figyelmeztetés kíséri a nem megfelelő mérési státuszról (a mérési eredmény 
hitelességének elvesztése).

Feliratok

 6. Adattábla
A WIM eszközt az alábbi jelölésekkel, feliratokkal rendelkező adattáblával kell ellátnia:
a) a gyártó azonosítója,
b) az importőr azonosítója (amennyiben alkalmazható),
c) a mérőeszköz típusa,
d) a mérőeszköz gyártási száma (amennyiben alkalmazható, minden teherfelvevőn feltüntetve),
e) mérési irány (amennyiben alkalmazható),
f ) osztásérték statikus mérés esetén (amennyiben alkalmazható) kg vagy t,
g) pontossági osztály gépjárműössztömegre: 0,2 0,5 1 2 5 7 10,
h) pontossági osztály tengelyterhelésre (amennyiben alkalmazható): A B C D E F G,
i) mérés felső határa: Max = … kg vagy t,
j) mérés alsó határa: Min = … kg vagy t,
k) osztásérték: d = … kg vagy t,
l) maximális működési sebesség vmax = … km/h,
m) minimális működési sebesség vmin = … km/h,
n) tengelyek maximális száma a járművön (amennyiben alkalmazható) Amax,
o) hitelesítési engedély száma,
p) az áramforrás feszültsége V-ban,
q) áramforrás frekvenciája Hz-ben,
r) üzemi környezeti hőmérséklet tartománya (amennyiben eltér a –20 °C +40 °C-ig tartománytól, °C-ban) és
s) szoftver azonosítása (amennyiben alkalmazható).

Hitelesítési feltételek

 7. Általános szempontok
7.1 A hitelesítéshez és a  referencia ellenőrző műszer kalibrálásához, amennyiben lehetséges, célszerű  

M1 pontossági osztályú hitelesített etalonsúlyokat használni. A  referencia ellenőrző műszer hibahatára és 
az etalon hibahatára közötti legalább 3:1 aránynak kell lennie.

7.2 Referencia-ellenőrző műszer
7.2.1 A vizsgáló referencia-jármű tömegének és tengelyterhelésének megállapítására a hitelesített mérleg, 

illetve tengelyterhelés-mérő egyaránt használható.
7.2.2 Kalibrált mérleg, illetve tengelyterhelés-mérő esetén a  kalibrálás során nyert hiba adatokat 

korrekcióba kell venni és a kalibrálás eredő bizonytalansága nem lehet nagyobb, mint a hitelesítendő 
WIM eszközre a 4.1.1 pont szerint megengedett hiba 1/3 része.
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7.2.3 Hitelesített referenciamérleg, illetve tengelyterhelés-mérő alkalmazása esetén annak üzemi 
hibahatára nem lehet nagyobb, mint a  WIM eszközre a  4.1.1 pont szerint megengedett hiba  
1/3 része.

7.2.4 A 7.2.1  pontnál tengelyterhelés-mérő, illetve tengelyterhelés-mérő mérőtalp használata esetén 
a  bizonytalanság, illetve a  hibahatár számításánál figyelembe kell venni a  tengelyterhelés-mérő, 
illetve tengelyterhelést-mérő mérőtalp pár osztásértékéből adódó bizonytalanságot az  össztömeg 
számításakor.

7.2.5 Ha tengelyterhelés-mérő a használt referencia-ellenőrző műszer, úgy a hitelesítés elvégzése előtt meg 
kell győződni arról, hogy a tengelyterhelés-mérőkre vonatkozó hitelesítési előírásban meghatározott 
telepítési előírásokat betartották-e.

7.2.6 Hitelesítés során az üres referencia-járművet a terhelt állapotban történő mérésekhez (amennyiben 
lehetséges) a 7.1 pont szerinti etalonsúlyokkal kell megterhelni.

7.2.7 Forgalomból kivett („idegen”) járművek esetén csak egy mérést kell alkalmazni, ez  lehet  
a WIM eszközön történő áthaladás előtt vagy az után.

7.3 A referencia-járművekre vonatkozó követelmények
7.3.1 Minimum három referencia-járművet kell használni a vizsgálatok elvégzéséhez:

Egy 2 tengelyes tehergépkocsit, valamint az alábbi járműtípusok közül legalább kettőt:
a) 3 vagy 4 tengelyes tehergépkocsi
b) 4 vagy több tengelyes nyerges szerelvény
c) 2-3 tengelyes jármű 2-3 tengelyes pótkocsival
A járműveken a rakományt úgy kell rögzíteni, hogy az menet közben ne mozdulhasson el.

7.3.2 A referencia-járműveket úgy kell megválasztani, hogy arra terhelésként a 7.1 pont szerinti etalonsúlyok 
felhelyezhetőek legyenek.

7.4 Hitelesítés menete
7.4.1 A hitelesítést célszerű 5–30 °C közti hőmérsékleti viszonyok között, lehetőség szerint nem csapadékos 

időjárásban végezni az  esetleges balesetek elkerülése érdekében (vmax mérés). A  hitelesítést olyan 
környezeti feltételek között kell végezni, hogy a hőmérséklet változása ne haladja meg óránként az 5 
°C-ot.
7.4.1.1 Minden terhelés nélküli és megterhelt referencia-járműnek legalább ötször kell áthaladni 

a WIM eszköz teherfelvevőjén az alábbi sebességekkel:
a) az adott helyszínen szokásos maximális működési sebességhez (vmax-hoz) közeli,
b) minimális működési sebességhez (vmin-hez) közeli,
c) működési sebesség tartomány középsebességéhez közeli
(minden referencia-járműnek összesen 30 áthaladást kell elvégezni).

7.4.1.2 Öt áthaladásból adott sebességgel a  járművet háromszor kell átvezetni a  teherfelvevő 
közepe felett, és egyszer a teherfelvevő bal és egyszer a jobb oldalán.

7.4.1.3 Amennyiben a referencia-járműveket a forgalomból veszik ki, úgy minimálisan 70 darab 
járművet kell lemérni, ahol a járművek típusa a 7.3.1 pont a), b), c) pontjai közül, legalább 
két különböző fajtájú jármű kerülhet kiválasztásra. A  kéttengelyes referencia-jármű 
mérését – összesen legalább 30 áthaladással – nem lehet a forgalomból kivett járművek 
mérésével pótolni.

7.5 A jelen pontban előírt, a hitelesítéshez szükséges eszközök biztosítása a hitelesítést kérelmező feladata.



1156 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám 

HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített 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.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

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 megrendelő-
levél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi 
a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket 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. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

A Groupama Biztosító Zrt. bejelentése:

6012721–6012750

sorszámú nyugtatömb használata 2017. július 19-től 
érvénytelen.

*

A WindDogs Sport és Terápiás Kutyás Egyesület (9400 Sopron, 
Bezerédj utca 34.) bejelentései:

NJ6SA 2459701–NJ6SA 2459750
sorszámú számlatömb elveszett (fel nem használt sorszámok: 

NJ6SA 2459712–NJ6SA 2459750), használata 2017. július 28-tól 
érvénytelen;

AS 2742376–AS 2742400
sorszámú bevételi pénztárbizonylat elveszett (fel nem 

használt sorszámok: AS 2742388–AS 2742400), használata 
2017. július 28-tól érvénytelen;

AJ 0951676–AJ 0951700
sorszámú kiadási pénztárbizonylat elveszett (fel nem 

használt sorszámok: AJ 0951681–AJ 0951700), használata 2017. 
július 28-tól érvénytelen;

KF5NC 2198551–KF5NC 2198600
sorszámú nyugtatömb elveszett (fel nem használt 

sorszámok: KF5NC 2198591–KF5NC 2198600), használata 2017. 
július 28-tól érvénytelen.
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A Kormány 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói bejegyzés megújításához szükséges 
kötelező közbeszerzési szakmai képzésekre (a továbbiakban: közbeszerzési szakmai képzés).

 (2) A közbeszerzési szakmai képzés szervezésére és lebonyolítására a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, a Közbeszerzési Hatóság és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete szerinti 
felsőoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: képző szervezet) jogosult.

2. A közbeszerzési szakmai képzések elismerése

2. § (1) A  közbeszerzési szakmai képzéseket a  képző szervezet kezdeményezésére a  közbeszerzésekért felelős miniszter 
ismeri el. Az  elismerés célja annak ellenőrzése, hogy a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók 
névjegyzékbe vételének megújításához figyelembe vehető képzések az e rendeletben meghatározott, magas szintű 
követelményeknek megfeleljenek.

 (2) Elismerhető képzések a  közbeszerzési, valamint a  közbeszerzések tárgyával, szereplőivel, az  eljárás lefolytatásával, 
a  közbeszerzési szerződésekkel összefüggő, különösen a  jogi, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi képzések, 
amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési vonatkozások legalább négyszer hatvan perc időtartamban 
szerepelnek.

 (3) A  képző szervezetek az  alábbi dokumentumok benyújtásával kezdeményezhetik az  egyes képzések közbeszerzési 
szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél:
a) kérelem, a képzés rövid bemutatásával, megjelölve annak célját, a részvétel feltételeit és a képzés időtartamát 

(óraszámát);
b) a képzés szakmai tartalmának, tematikájának részletes bemutatása;
c) oktatók 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakmai tapasztalatát alátámasztó önéletrajza;
d) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az oktatók önéletrajzában szereplő személyes adatok kezelésére 
vonatkozó, az Infotv. 3. § 7. pontja szerinti hozzájárulás.

 (4) Az elismerés iránti kérelemről a közbeszerzésekért felelős miniszter huszonegy napon belül a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint döntést hoz. A hiányosan benyújtott 
dokumentumok pótlására a  közbeszerzésekért felelős miniszter egy alkalommal, nyolc napos határidőt biztosít 
a kérelmező számára.

 (5) A képzés elvégzésének a 4. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelembevételéhez nem kell külön elismertetni 
a közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget.

3. A közbeszerzési szakmai képzés követelményei

3. § (1) A közbeszerzési szakmai képzés célja, hogy a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók naprakész tudással, 
magas szintű ismeretekkel és széles körű tapasztalaton alapuló felkészültséggel rendelkezzenek.

 (2) Az elismerés feltétele, hogy a közbeszerzési szakmai képzésnek a mindenkor hatályos közbeszerzési jogi, polgári jogi 
és pénzügyi jogi szabályokhoz kell igazodnia.

 (3) Közbeszerzési szakmai képzésként az olyan képzés ismerhető el, amely
a) a  közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a  felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít, és
b) amelynek oktatói felsőfokú végzettségű, közbeszerzésekhez kapcsolódó szakterületen kiemelkedő 

tapasztalattal rendelkező személyek.
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4. Továbbképzési tanulmányi pontrendszer

4. § (1) A  közbeszerzési szakmai képzések 2.  § szerinti elismerése során a  közbeszerzésekért felelős miniszter minden 
képzéshez meghatározott számú továbbképzési tanulmányi pontot rendel a képzés tematikájára és összetettségére 
tekintettel.

 (2) Az elismerés szempontrendszerét a közbeszerzésekért felelős miniszter minden év január 31. napjáig a honlapján 
közzéteszi.

 (3) A  megszerzett továbbképzési tanulmányi pontok a  képző szervezet által kiállított igazolástól számított két évig 
használhatóak fel.

 (4) A névjegyzékbe vétel megújításakor egyszeri alkalommal 15 továbbképzési tanulmányi pont értékben számítható 
be a névjegyzékbe vétel megújítása iránti kérelem benyújtását megelőző hat éven belül megszerzett közbeszerzési 
tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség. Közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú 
továbbképzési szakon már megkezdett, de még be nem fejezett tanulmányok esetén a  már lezárt félévvel 
teljesített, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti kreditek a névjegyzékbe vétel megújításakor arányosan 
beszámíthatóak.

5. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

6. §  A 4. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a miniszter első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 15 napon 
belül teszi közzé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról

A Kormány a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § 
(1) bekezdésében és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,
a 2. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi  
CXL. törvény 174/A. § (3)−(5) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 41., 52. és 53.  pontjában, 
a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132.  § 37. és 54.  pontjában, a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi  
CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

1. § (1) A  villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  4. számú melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott szakhatóság állásfoglalásában 
a megkeresésben foglaltakkal kapcsolatban nyilváníthat véleményt, egyéb körülményről nem nyilatkozhat.”
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 (2) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34/B. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelemhez (8. számú melléklet) mellékelni kell:]
„b) nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki jelentőségű területen végzett bontás tudomásulvételéhez 
kötött tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatósághoz történt bejelentés igazolását, valamint”

 (3) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 
3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

3. § (1) A  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] 13. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti hatóság]
„d) eljár a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetikai létfontosságú rendszerekkel és 
létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban,
e) ellátja a villamos energiáról szóló törvény szerint a hálózati csatlakozással összefüggő tervek, valamint a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény szerint a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre való alkalmasságának elbírálását, 
továbbá
f ) ellátja
fa) a földgázellátásról szóló törvény szerint a fogyasztói vezeték üzembe helyezésének földgázelosztó általi,
fb) a villamos energiáról szóló törvény szerint a hálózati csatlakozás üzembe helyezésének hálózati engedélyes általi, 
valamint
fc) a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe 
helyezésének víziközmű-szolgáltató általi
megtagadása esetén az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat.”

 (2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki)
„m) a villamos energiáról szóló törvény szerint a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásának vezetésével, 
valamint a  víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a  kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszerelők 
nyilvántartásának vezetésével”
(kapcsolatos eljárásokban.)

4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

 1.  A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sorának helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„

4. Minden eljárásban.

A helyi településrendezési eszközökkel 
való összhang megállapítása 
kérdésében, valamint annak elbírálása 
kérdésében, hogy az építmény vagy 
tevékenység a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott 
természetvédelmi követelményeknek 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e.

települési 
önkormányzat 
jegyzője, fővárosban 
a kerületi jegyző

megyei jegyző, 
fővárosban 
a főjegyző

”

2. melléklet a 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

 1.  Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 782. és 783. ponttal egészül ki:
„782. Vízszerelési tevékenység bejelentése
783. Villanyszerelési tevékenység bejelentése”

A Kormány 1507/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
a járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges forrásbiztosításról

A Kormány Magyarország járműiparban betöltött szerepének további erősítése céljából, a  zalaegerszegi járműipari tesztpálya-
projekt (a továbbiakban: Beruházás) kiemelt, stratégiai fontosságára és a Beruházás nemzeti stratégiai kutatási infrastruktúraként 
történő létrehozásának szándékára figyelemmel
 1. egyetért azzal, hogy a járműipari tesztpálya létrehozásáról szóló 1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban és a járműipari 

tesztpálya kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1319/2016. (VII. 1.) Korm.  határozatban foglaltak 
megvalósítása érdekében a Beruházást megvalósító Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság a 2016. 
év során, illetve a  2.  pont szerint biztosított forrásai terhére legfeljebb 21  milliárd forint összegű kötelezettséget 
vállaljon;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  járműipari tesztpályát megvalósító, a  nemzetgazdasági miniszter 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében 
2017.  évben gondoskodjon 15 milliárd forint összegű tőkeemelésről a  szükséges technológiai fejlesztések 
finanszírozása érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
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 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás további 
várható költségeiről és – a Beruházás megtérülő jellegére tekintettel – a piaci forrásbevonás lehetőségeit bemutató 
finanszírozásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. október 31.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1465/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
az acélgyártási cselekvési programról

A Kormány
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a hazai és az európai acélipar 

megőrzése érdekében támogassák az Európai Unió döntéshozatali fórumain a dömping-, illetve szubvencióellenes 
piacvédelmi javaslatokat, különösen az alacsonyabb vám szabályának felfüggesztését, amely magasabb antidömping 
vámokat eredményezne és helyreállítaná az egyenlő versenyfeltételeket;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli 

kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a  96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október  13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításával kapcsolatos európai uniós tárgyalások során 
az  Európai Tanács 2014. október 23–24-i következtetéseivel összhangban, egyrészt képviselje a  hazai acélipar 
növekedésének és nemzetközi versenyképessége fenntartásának az érdekeit a hazai acélipari létesítmények részére 
történő minél nagyobb mértékű ingyenes kiosztás biztosításával, másrészt azt, hogy az acélipar 2020 után is az Európai 
Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének szénszivárgási listáján maradjon;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter és a  Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával vizsgálja meg az  energiaintenzív ágazatok terheinek csökkentésére 
rendelkezésre álló lehetőségeket, különös tekintettel a  nagy villamosenergia-fogyasztó ipari szereplők 
kedvezményben részesítését a  megújuló energia támogatási rendszer finanszírozása vonatkozásában a  következő 
szempontok figyelembevételével: a  mentesítés eredményeként realizált megtakarítást hatékonyságot növelő 
beruházásokra, fejlesztésre lehet fordítani, és a  Kormány rezsicsökkentési célja, továbbá a  nem kedvezményezett 
vállalkozások versenyképessége nem csorbulhat;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. július 31.
 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával 

vizsgálja felül az acélipari betétanyagként hasznosítható acélhulladék kivitelét lehetővé tévő szabályozási környezetet 
– figyelemmel a  települési szilárd hulladék hasznosítására vonatkozó jogszabályokra is  –, és tegyen javaslatot 
a szabályozási környezet módosítására; a felülvizsgálat terjedjen ki arra is, hogy bevezethető-e az acélhulladék-kivitel 
vonatkozásában bejelentési eljárás, tekintettel az acélhulladék környezeti hatására;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. július 31.
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 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy mérje fel az acéliparban közép- és hosszú távon jelentkező szakképzett 
munkaerő iránti szükségletet, és vizsgálja meg az iparághoz kapcsolódó szakképzés esetében az anyagi és személyi 
feltételek fejlesztéséhez 2017-ben és 2018-ban szükséges forrásigényt (pl. ösztöndíj program);

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. szeptember 30.

 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával mérje fel az acéliparban 
közép- és hosszú távon jelentkező felsőfokú végzettségű munkaerő iránti szükségletet, és az iparághoz kapcsolódó 
felsőfokú képzés esetében az anyagi és személyi feltételek fejlesztéséhez 2017-ben és 2018-ban szükséges forrásigényt 
vizsgálja meg;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. szeptember 30.
 7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg az acélipar és a járműipar, a gépipar, valamint az építőipar 

közötti beszállítói láncok fejlesztésének lehetőségeit a Beszállítói cselekvési tervvel összhangban;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. szeptember 30.

 8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja meg, hogy 
milyen módon támogatható a hazai acélipari társaságoknak az Európai Szén és Acél Kutatási Alap által meghirdetendő 
kutatásfejlesztési pályázatokon való részvétele.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye 
kijelölt szervezeteknek − a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló  
2009. évi CXXXIII. törvény szerinti − közzétételéről
   

Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, 
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § 
b) pontja alapján a

TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1132 Budapest, Váci út 48/A–B)

a BP/0102/286-6/2017. számú határozatban foglaltak értelmében − az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. 
rendelet) szerinti − vizsgálat, tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2017. április 24. napjától 
jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:

Termékcsalád, termék
Megfelelőségértékelési 

tevékenység
A Korm. rendelet vonatkozó 

mellékletei

Zajkibocsátási határértékkel rendelkező 
berendezések:

Belső gyártásközi ellenőrzés 
a műszaki dokumentáció 
értékelésével és időszakos 
ellenőrzéssel

5. számú melléklet
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Termékcsalád, termék
Megfelelőségértékelési 

tevékenység
A Korm. rendelet vonatkozó 

mellékletei

1. Építőipari teheremelők  
(robbanómotoros hajtással)

Egyedi termék vizsgálata 6. számú melléklet

2. Döngölőgép Teljes körű minőségbiztosítás 7. számú melléklet

3. Kompresszorok (<350 kW)

4. Kézi betontörő és fejtőkalapácsok

5. Építőipari csörlők  
(robbanómotoros hajtású)

6. Földtolók (<500 kW)

7. Dömperek (<500 kW)

8. Hidraulikus vagy köteles kotrók  
(<500 kW)

9. Kotró-rakodók (<500 kW)

10. Földgyaluk (<500 kW)

11. Hidraulikus nyomásfokozók

12. Talaj- és szeméttömörítő 
homlokrakodók (<500 kW)

13. Fűnyírók (kivéve a mezőgazdaságban 
és az erdészetben alkalmazott 
berendezéseket, valamint az olyan 
kombinált gépeket, amelyeknek 
főhajtóműve több mint 20 kW 
teljesítményű)

14.Gyepvágók/gyepszegélyvágók

15. Villás emelőtargoncák belső égésű 
motorhajtással, ellensúllyal

16. Rakodógépek (<500 kW)

17. Mobildaruk

18. Motoros kapák (<3 kW)

19. Útburkolatrakó gépek (kivéve a nagy 
tömörítő erejű lehúzólappal ellátott 
aszfaltrakó gépeket)

20. Áramfejlesztő generátorok (<400 kW)

21. Toronydaru

22. Hegesztőgenerátor

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. május 3.
Az Európai Unióba NB 1008 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2022. április 24-ig érvényes.

* * * 
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Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, 
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § 
b) pontja alapján a

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

a BP/0102/362-2/2017. számú határozatban foglaltak értelmében – az építési termékek forgalmazására vonatkozó 
harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti − építési termékek teljesítmény 
állandóságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására 2017. április 26. napjától jogosultságot szerzett az 
alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:

EU bizottsági 
határozat

Termékcsalád, termék/ 
tervezett felhasználás

TÁÉE 

rendszere*
Műszaki specifikáció

96/577/EK Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó, 
tűz- és füstérzékelő és robbanáselfojtó 
termékek 
Füst, hő- és lángdektektorok

Terméktanúsító 
Szervezet 
(1 rendszer)

EN 54-5:2000/A1:2002 
EN 54-7:2000/A1:2002 
EN 54-7:2000/A2:2006 
EN 54-10:2002 
EN 54-10:2002/A1:2005 
EN 54-12:2015 
EN 12094-9:2003

96/577/EK Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó, 
tűz- és füstérzékelő és robbanáselfojtó 
termékek 
Füst- és hőelszívó rendszerkészletek

Terméktanúsító 
Szervezet 
(1 rendszer)

EN 12101-3:2002:2002 
EN 12101-3:2002:2002/
AC:2005

96/577/EK Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó, 
tűz- és füstérzékelő és robbanáselfojtó 
termékek 
Riasztókészülékek

Terméktanúsító 
Szervezet 
(1 rendszer)

EN 14604:2005 
EN 14604:2005/AC:2008 
EN 54-3:2001/A1:2002 
EN 54-3:2001/A2:2006

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más 
hidraulikus kötőanyagok 
Közönséges cementek, beleértve:  
- Portlandcement 
- Összetett portlandcementek: 
    - Portland-salakcement 
    - Portland-szilikapor-cement 
    - Portland-pernyecement 
    - Portland-agyagpala-cement 
    - Portland-mészkőcement 
    - Összetett portlandcement 
- Nagyolvasztó-cementek 
- Puccoláncementek 
- Összetett cementek 
 (beton, vakolat, habarcs és más építési 
keverék készítéséhez, valamint építési 
termékek gyártására)

Terméktanúsító 
Szervezet 
(1+ rendszer)

EN 197-1:2011 
EN 14126:2004
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EU bizottsági 
határozat

Termékcsalád, termék/ 
tervezett felhasználás

TÁÉE 

rendszere*
Műszaki specifikáció

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más 
hidraulikus kötőanyagok 
Különleges cementek, beleértve:  
- Kis hőfejlesztésű különleges cementek 
- Szulfátálló cement 
- Fehér cement 
- Tengervízálló cement 
- Alacsony alkáli tartalmú cement 
(beton, vakolat, habarcs és más építési 
keverék készítéséhez, valamint építési 
termékek gyártására)

Terméktanúsító 
Szervezet 
(1+ rendszer)

EN 14216:2015

97/740/EK Falazat és ezzel kapcsolatos termékek 
(1/3) 
I. kategóriájú falazategységek 
(Falakban, oszlopokban és válaszfalakban)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet** 
(2+ rendszer)

EN 771-1:2011+A1:2015 
EN 771-2:2011+A1:2015 
EN 771-3:2011+A1:2015 
EN 771-4:2011+A1:2015 
EN 771-5:2011+A1:2015 
EN 771-6:2011+A1:2015

98/437/EK Belső és külső falak és mennyezetek 
burkolatai (3/5) 
Álmennyezetek 
(Mennyezetek belső vagy külső 
felületének kialakítására, melyek tűzzel 
szembeni viselkedésre vonatkozó 
szabályozás hatálya alá tartoznak)

Terméktanúsító 
Szervezet 
(1 rendszer)

EN 13964:2014

* TÁÉE rendszere: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer
** ÜGYE: Üzemi gyártásellenőrzést tanúsító szervezet

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. május 8.
Az Európai Unióba NB 1415 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2019. november 17-ig érvényes.

* * * 
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Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, 
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § 
b) pontja alapján a

TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1132 Budapest, Váci út 48/A–B)  

a BP/0102/186-6/2017. számú határozatban foglaltak értelmében – az építési termékek forgalmazására vonatkozó 
harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti − építési termékek teljesítmény 
állandóságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására 2017. április 17. napjától jogosultságot szerzett az 
alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:

EU bizottsági 
határozat

Termékcsalád, termék/ 
tervezett felhasználás

TÁÉE 

rendszere*
Műszaki specifikáció

96/577/EK Tűzriasztó/észlelő, rögzített 
tűzoltó, tűz- és füstérzékelő  
és robbanáselfojtó termékek 
Riasztókészülékek 
(tűzbiztonság)

Terméktanúsító Szervezet 
(1 rendszer)

EN 14604:2005 
EN 14604:2005/AC:2008

2011/284/EK Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek 
és távközlési kábelek (1/3) 
Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek 
és távközlési kábelek  
(a tűzzel szembeni viselkedésre 
vonatkozó előírások hatálya 
alá tartozó területeken való 
felhasználásra)

Terméktanúsító Szervezet 
(1+ rendszer)

EN 50575:2014+A1:2016

2011/284/EK Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek 
és távközlési kábelek (1/3) 
Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek 
és távközlési kábelek  
(a tűzzel szembeni viselkedésre 
vonatkozó előírások hatálya 
alá tartozó területeken való 
felhasználásra)

Vizsgálólaboratórium 
(3 rendszer)

EN 50575:2014+A1:2016

* TÁÉE rendszere: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. május 12.
Az Európai Unióba NB 1008 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2022. április 26-ig érvényes.

* * *
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Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, 
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § 
b) pontja alapján a

QM System Ellenőrző és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1034 Budapest, Bécsi út 126–128. C ép. II. em.)  

a BP/0102/467-4/2017. számú határozatban foglaltak értelmében – az építési termékek forgalmazására vonatkozó 
harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti − építési termékek teljesítmény 
állandóságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására 2017. május 13. napjától jogosultságot szerzett az 
alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:

EU bizottsági 
határozat

Termékcsalád, termék/ 
tervezett felhasználás

TÁÉE 

rendszere*
Műszaki specifikáció

98/598/EK Magas biztonsági követelményű 
felhasználásokra alkalmazott 
adalékanyagok (2/2) 
Kitöltő anyagok: 
– bitumenes keverékekhez és 
felületképzésekhez  
(utakhoz és más építőmérnöki munkákhoz)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet** 
(2+ rendszer)

EN 13043:2002 
EN 13043:2002/AC:2004

98/598/EK Magas biztonsági követelményű 
felhasználásokra alkalmazott 
adalékanyagok (2/2) 
Burkoló kövek  
(hidraulikus szerkezetekhez és más 
építőmérnöki munkákhoz való 
felhasználásra)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet 
(2+ rendszer)

EN 13383-1:2002 
EN 13383-1: 2002/AC:2004

98/598/EK Magas biztonsági követelményű 
felhasználásokra alkalmazott 
adalékanyagok (2/2) 
Vasúti kavicságyazat  
(vasútépítési célokra)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet 
(2+ rendszer)

EN 13450:2002 
EN 13450:2002/AC:2004

98/598/EK Magas biztonsági követelményű 
felhasználásokra alkalmazott 
adalékanyagok (2/2) 
Adalékanyagok és kitöltőanyagok: 
– betonhoz, habarcshoz és híghabarcshoz  
(épületekhez, utakhoz és más 
építőmérnöki létesítményhez)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet 
(2+ rendszer)

EN 12620:2002+A1:2008 
EN 13055-1:2002 
EN 13055-1:2002/AC:2004 
EN 13139:2002 
EN 13139:2002/AC:2004

98/598/EK Magas biztonsági követelményű 
felhasználásokra alkalmazott 
adalékanyagok (2/2) 
Adalékanyagok:  
– kötetlen és hidraulikusan kötött 
keverékekhez  
(utakhoz és más építőmérnöki munkákhoz)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet 
(2+ rendszer)

EN 13055-2:2004 
EN 13242:2002+A1:2007
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EU bizottsági 
határozat

Termékcsalád, termék/ 
tervezett felhasználás

TÁÉE 

rendszere*
Műszaki specifikáció

98/601/EK Útépítési termékek (1/2) 
– Bitumen 
(útépítéshez és utak felületképzéséhez)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet 
(2+ rendszer)

EN 12591:2009 
EN 13808:2013 
EN 13924:2006 
EN 13924:2006/AC:2006 
EN 14023:2010 
EN 15322:2013

98/601/EK Útépítési termékek (1/2) 
– Bitumenes keverékek 
(útépítéshez és utak felületképzéséhez)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet 
(2+ rendszer)

EN 13108-1:2006 
EN 13108-1:2006/AC:2008 
EN 13108-2:2006 
EN 13108-2:2006/AC:2008 
EN 13108-3:2006 
EN 13108-3:2006/AC:2008 
EN 13108-4:2006 
EN 13108-4:2006/AC:2008 
EN 13108-5:2006  
EN 13108-5:2006/AC:2008 
EN 13108-6:2006 
EN 13108-6:2006/AC:2008 
EN 13108-7:2006 
EN 13108-7:2006/AC:2008

98/601/EK Útépítési termékek (1/2) 
– Felületképzések 
(utak felületképzéséhez)

ÜGYE Tanúsító 
Szervezet 
(2+ rendszer)

EN 12271:2006 
EN 12273:2008

* TÁÉE rendszere: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer
** ÜGYE: Üzemi gyártásellenőrzést tanúsító szervezet

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. május 23.
Az Európai Unióba NB 2006 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2022. április 13-ig érvényes.

* * *



1170 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám 

Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, 
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § 
b) pontja alapján a

TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1132 Budapest, Váci út 48/A–B)

a BP/0102/492-4/2017. számú határozatban foglaltak értelmében − a nyomástartó berendezések és rendszerek 
biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
NGM rendelet) szerinti − tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2017. június 26. napjától 
jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:

Termékcsalád, termék Megfelelőségértékelési tevékenység
Az NGM rendelet 

vonatkozó melléklete

Összes Állandó kötések roncsolásmentes vizsgálatát végző 
személyek jóváhagyása

3. melléklet – 3.1.3.

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. június 26.
Az Európai Unióba NB 1008 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2022. június 26-ig érvényes.
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