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III. Kormányrendeletek

A Kormány 459/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 259.  § (1)  bekezdés 3.  pontja d)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  tartós külszolgálatról és az  ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  rendelet II. fejezetét a  külföldi magyar intézetekben, továbbá a  honvédelemért felelős miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egységeknél tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselőkre 
akkor kell alkalmazni, ha jogszabály másként nem rendelkezik.”

2. §  Az R. 17. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tartós külszolgálatot az a személy láthat el, aki az alábbi feltételeknek megfelel:)
„a) magyar állampolgár, lakóhelye Magyarországon van, büntetlen előéletű és cselekvőképes;”

3. §  Az R. 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Tartós külszolgálatot az a személy láthat el, aki az alábbi feltételeknek megfelel:)
„g) nem állampolgára a fogadó államnak.”

4. §  Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alól – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – felmentés nem adható. 
Az  (1)  bekezdés d)  pontjában foglaltak teljesítésére a  külpolitikáért felelős miniszter legfeljebb egy év halasztást 
engedélyezhet.”

5. §  Az R. 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  (1)  bekezdés g)  pontjában foglalt feltétel alól indokolt esetben, a  munkáltatói jogkör gyakorlójának 
javaslatára, – a  nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter véleményének figyelembevételével  – 
a külpolitikáért felelős miniszter felmentést adhat.”

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



83992 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 201. szám 

A Kormány 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d), e) és f )  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 4.  § (4)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) E  rendelet hatálya a  Budapest VIII. kerület, 38826 és 38829/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 
a Budapest VIII. kerület, Kerepesi út 7. szám alatt található ingatlanon megvalósuló Nemzeti Lovarda fejlesztésével 
kapcsolatos beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.

2. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Beruházás megvalósításával 
összefüggő, az 1. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban 
eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

3. §  A Kormány a  2.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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

 (2) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő nyolc nap.

 (3) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.
 (4) A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

 (5) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (6) Az eljáró hatóság a 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban meghozott döntéseket – az eljárás 
során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések, valamint az  ingatlan-nyilvántartással összefüggő döntések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2. A Nemzeti Lovarda fejlesztéséhez 
kapcsolódó beruházások

Budapest VIII. kerület, Kerepesi 
út 7. szám alatti, 38826, 38829/5 
helyrajzi számú ingatlanok

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési és tudomásulvételi 
eljárások, 
b) örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások, 
c) régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások (a további 
régészeti feladatellátás 
meghatározása kivételével)

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

4. építményeken kívüli felvonó, 
mozgólépcső, emelők, gépi 
működtetési közlekedési 
berendezések engedélyezése

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

5. a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalról és 
a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 12. § (2) bekezdése 
és 13. § (2) bekezdése szerinti 
engedélyezési eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal
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6. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke

7. telekalakítási, földmérési, 
ingatlan-nyilvántartási hatósági 
eljárások

Budapesti 1. Számú Földhivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatalának Földhivatala

8. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

9. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

10. azon beépített tűzoltó 
berendezések létesítésével 
és használatbavételi ügyeivel 
kapcsolatos eljárások, amelyek 
tervezése, kivitelezése 
jogszabályban, nemzeti 
szabványban nem szabályozott

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

11. tűzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

12. a jogszabályokban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

13. bányahatósági engedélyek Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal
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2. melléklet a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő 
hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

3. Környezetvédelem, természetvédelem és 
vízügy

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

4. Katasztrófavédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5. Tűzvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

7. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8. Rendészet: a helyi közutak és a közforgalom 
elől el nem zárt magánutak esetén

Budapest VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság

9. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10. Egészségügy Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

12. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

13. Élelmiszer-biztonság Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

14. Földtan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

15. Bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

16. Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője honvédelemért felelős miniszter
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A Kormány 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Nemzeti Stadionfejlesztési 
Program keretében – a  Miskolc közigazgatási területén fekvő, 21688, 21688/A és 21687 helyrajzi számú 
földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított 
földrészleteken – megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és kiszolgáló létesítmények megvalósítására 
irányuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházással összefüggő, az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási 
hatósági ügyeket.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatósági közreműködést rendel el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

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

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D E

1.

Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója

A beruházás 

megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 

eljárások

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2. Diósgyőri Stadion 
rekonstrukció 
beruházás, UEFA 
IV. kategóriájú 
labdarúgó stadion 
és kiszolgáló 
létesítmények 
megvalósítása.

Miskolc 21688, 
21688/A és 21687 
helyrajzi számú 
földrészletek, 
illetve az ezekből 
a földrészletekből 
telekalakítási eljárások 
jogerős befejezését 
követően kialakított 
földrészletek. 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Miskolci Járási Hivatal 
Járási Építésügyi 
és Örökségvédelmi 
Hivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

3. környezetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
és Vízügyi 
Főfelügyelőség

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központja

5. a Magyar 
Kereskedelmi 
Engedélyezési 
Hivatalról és a területi 
mérésügyi és 
műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 12. § 
(2) bekezdése és 
13. § (2) bekezdése 
szerinti engedélyezési 
eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Mérésügyi 
és Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

6. vízjogi hatósági 
eljárások

Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
és Vízügyi 
Főfelügyelőség

7. hírközlési hatósági 
eljárások

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elnöke
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8. földvédelmi, 
telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 
hatósági eljárások

Miskolci Járási Hivatal 
Járási Földhivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatala

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Növény- és 
Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti 
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 
létesítési és 
használatbavételi 
eljárásai

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 
engedélyezési 
eljárások

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

12. jogszabályban 
rögzített 
tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

13. azon beépített 
tűzoltó berendezések 
létesítésével és 
használatbavételi 
ügyeivel kapcsolatos 
eljárások, amelyek 
tervezése, kivitelezése 
jogszabályban, 
nemzeti szabványban 
nem szabályozott

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel 
rendelkező szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2. építésügy Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 
szabályzatnak való megfelelőség

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal
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4. környezetvédelem, természetvédelem 
(a 16. sor kivételével) és vízügy

Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

5. közlekedés: közút Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

6. rendészet: a gyorsforgalmi utak esetén Országos Rendőr-főkapitányság rendészetért felelős miniszter

7. rendészet: az egyéb országos közutak, 
a helyi közutak és a közforgalom elől 
el nem zárt magánutak esetén

Miskolci Rendőrkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság

8. tűzvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9. katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10. talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke

12. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal

13. egészségügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

14. területrendezés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatalának állami 
főépítésze

nincs

15. régészet és örökségvédelem Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala, 
régészet esetén Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

16. helyi védelem (helyi jelentőségű 
védett természeti terület esetében)

Onga Város Önkormányzatának 
jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal

17. honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter
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A Kormány 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Szombathelyi sportcélú 
beruházások megvalósítására irányuló beruházási program keretében, a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 
3643/1 helyrajzi számú ingatlan területén megvalósuló
a) UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint
b) multifunkcionális sportcsarnok
megépítésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatósági közreműködést rendel el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

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

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

3. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás-lebonyolítója és építési 
műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D E

1.  Beruházás megnevezése  Beruházás azonosítója

 A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 

eljárások

 Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság

2. A szombathelyi 

sportcélú beruházások 

megvalósítására irányuló 

beruházási program 

keretében

a) UEFA IV. kategóriájú 

labdarúgó stadion,

b) multifunkcionális 

sportcsarnok

és a kapcsolódó 

infrastruktúra kialakítására 

irányuló beruházások.

Szombathely közigazgatási 

területén fekvő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti 

3643/1 helyrajzi számon 

nyilvántartott földrészlet.

általános építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági 

engedélyezési eljárások

Szombathelyi Járási 

Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Vas Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

3. örökségvédelmi 

hatósági engedélyezési 

eljárások, régészeti 

feltárásokkal kapcsolatos 

eljárások (a további 

régészeti feladatellátás 

meghatározása kivételével)

Szombathelyi Járási 

Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Vas Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala,

régészet esetében 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatala

4. további régészeti 

feladatellátás 

meghatározása

Budapest Főváros 

Kormányhivatala Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatala

nincs

5. környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások

Nyugat-Dunántúli 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

6. útügyi hatósági 

engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Központja

7. a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalról 

és a területi mérésügyi 

és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 

320/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 12. § 

(2) bekezdése és 13. § 

(2) bekezdése szerinti 

engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal 

Győri Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal

8. vízjogi hatósági eljárások Nyugat-Dunántúli 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

9. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság elnöke

10. földvédelmi, telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-

nyilvántartási hatósági 

eljárások

Szombathelyi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Vas Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala

11. talajvédelmi hatósági 

eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

12. beépített tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési és 

használatbavételi eljárásai

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság
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13. tűzvédelmi hatósági 

ügyekben eltérési 

engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

14. jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

15. azon beépített tűzoltó 

berendezések létesítésével 

és használatbavételi 

ügyeivel kapcsolatos 

eljárások, amelyek tervezése, 

kivitelezése jogszabályban, 

nemzeti szabványban nem 

szabályozott

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel 
rendelkező szakhatóságok

  A  B  C

1.  Szakhatósági közreműködés tárgyköre  Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság  Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2. építésügy Szombathelyi Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 
szabályzatnak való megfelelőség

Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője

Vas Megyei Kormányhivatal

4. környezetvédelem, természetvédelem 
és vízügy

Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

5. közlekedés: közút Vas Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

6. rendészet: gyorsforgalmi utak esetén Országos Rendőr-főkapitányság rendészetért felelős miniszter

7. rendészet: az egyéb országos közutak, 
a helyi közutak és a közforgalom elől 
el nem zárt magánutak esetén

Szombathelyi Rendőrkapitányság Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

8. tűzvédelem Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9. katasztrófavédelem Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10. talajvédelem Vas Megyei Kormányhivatal Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke

12. műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal
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13. egészségügy Vas Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

14. régészet és örökségvédelem Szombathelyi Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala,
régészet esetében Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

A Kormány 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program keretében 
a  Balatonboglár közigazgatási területén fekvő, 1262/17 és 1549/1 helyrajzi számú területen megvalósuló 
beruházással függenek össze.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatósági közreműködést rendel el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

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

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

3. §  Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházás építtetője a  Nemzeti Sportközpontok, míg a  hivatalos közbeszerzési 
tanácsadója, beruházás lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D E

1.

Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója

A beruházás 

megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 

eljárások

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2. Nemzeti Kézilabda 
Akadémia beruházási 
program

Balatonboglár 1549/1 
és 1262/17 helyrajzi 
számú terület

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Siófoki Járási Hivatal 
Járási Építésügyi 
Hivatala

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

3. környezetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Dél-Dunántúli 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
és Vízügyi 
Főfelügyelőség

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 
eljárások

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központja

5. a Magyar 
Kereskedelmi 
Engedélyezési 
Hivatalról és a területi 
mérésügyi és 
műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 12. § 
(2) bekezdése és 
13. § (2) bekezdése 
szerinti engedélyezési 
eljárások

Baranya Megyei 
Kormányhivatal
Pécsi Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

6. vízjogi hatósági 
eljárások

Dél-Dunántúli 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
és Vízügyi 
Főfelügyelőség

7. hírközlési hatósági 
eljárások

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elnöke

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 
hatósági eljárások

Fonyódi Járási Hivatal 
Járási Földhivatala

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatala
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9. talajvédelmi hatósági 
eljárások

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Növény- és 
Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszer-
biztonsági Hivatal

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 
létesítési és 
használatbavételi 
eljárásai

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 
engedélyezési 
eljárások

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

12. jogszabályban 
rögzített 
tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

13. azon beépített 
tűzoltó berendezések 
létesítésével és 
használatbavételi 
ügyeivel kapcsolatos 
eljárások, amelyek 
tervezése, kivitelezése 
jogszabályban, 
nemzeti szabványban 
nem szabályozott

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel 
rendelkező szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2. építésügy Siófoki Járási Hivatal Járási Építésügyi 
Hivatala

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 
szabályzatnak való megfelelőség

Balatonboglár Város 
Önkormányzatának jegyzője

Somogy Megyei Kormányhivatal

4. környezetvédelem, természetvédelem 
és vízügy

Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

5. közlekedés: közút Somogy Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja
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6. rendészet: a gyorsforgalmi utak 
esetén

Országos Rendőr-főkapitányság rendészetért felelős miniszter

7. rendészet: az egyéb országos közutak, 
a helyi közutak és a közforgalom elől 
el nem zárt magánutak esetén

Fonyódi Rendőrkapitányság Somogy Megyei 
Rendőr-főkapitányság

8. tűzvédelem Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9. katasztrófavédelem Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10. talajvédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal

11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke

12. műszaki biztonság Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal

13. egészségügy Somogy Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

14. régészet és örökségvédelem Kaposvári Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala, régészet esetén Budapest 
Főváros Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala

A Kormány 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában,
az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az  ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a következő (5) bekezdéssel egészül 
ki:
„(5) A  Budapest VIII. kerület 36030 helyrajzi számú ingatlan Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagyonkezelésében 
lévő területén a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint engedélyes (építtető) jogosult a  vízjogi engedély 
(ideértve különösen a  vízjogi létesítési, fennmaradási, illetve üzemeltetési engedélyeket) iránti kérelmet 
az  illetékes hatósághoz önállóan benyújtani. Az  engedély iránti kérelemhez az  ingatlan egyéb tulajdonosainak, 
vagyonkezelőinek, használóinak, és bármely egyéb jogosultjának a  hozzájárulását nem kell csatolni, illetve 
beszerezni, továbbá az  ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak, illetve bármely egyéb 
jogosultjának hozzájárulása a vízjogi engedély kiadásához nem szükséges.”
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2. §  Az R1. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § E  rendeletnek az  egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. § (5) bekezdését, 
valamint 1.  mellékletében foglalt táblázat Módr2.-vel módosított C:2 és C:3 mezőjét a  Módr2. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R1. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

4. §  Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az  azokhoz kapcsolódó munkaügyi 
kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. mellékletét a Módr. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  Az R2. 1. mellékletében az „Általános építésügyi hatósági eljárások” szövegrészek helyébe az „Általános építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

 1.  Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)

(2.) általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások, beleértve:
– az általános építményeket,
– a műemléki védelem alatt álló építményeket,
– az építményen belül, építménybe beépített felvonókat, 
mozgólépcsőket, (beleértve a mozgójárdát is), ha annak létesítéséhez 
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység 
szükséges,
fás szárú növények kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás,
kapcsolódó területek felszíni rendezése

 2.  Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)

(3.) környezetvédelmi és vízjogi hatósági engedélyezési eljárások
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 21/2013. (XII. 4.) NMHH rendelete
a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, 
az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és 
integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre  
és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 20.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A  nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, 
az  adatkezelés és a  titokvédelem különleges feltételeire, a  hálózatok és a  szolgáltatások biztonságára és 
integritására, a  forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az  azonosítókijelzésre és hívásátirányításra 
vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 5.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  szolgáltató az  Eht. 156.  § (2)–(8)  bekezdésében foglaltak alapján köteles haladéktalanul tájékoztatni 
a  Hatóságot és az  Eht. 156.  § (5)  bekezdésében meghatározott esetekben az  előfizetőt, felhasználót, vagy más 
magánszemélyt is a  személyes adatok megsértésének (e rendelet alkalmazásában: személyes adatok megsértése) 
észlelése esetén.
(2) A  szolgáltató köteles a  személyes adatok megsértését az  észlelést követően haladéktalanul, de legfeljebb 
24 órán belül elektronikus úton a  Hatóságnak bejelenteni. A  szolgáltató Hatósághoz intézett bejelentésének 
tartalmaznia kell az (5)–(9) bekezdésben foglalt adatokat. A személyes adatok megsértésének észlelésére került sor, 
ha a személyes adatok megsértését eredményező biztonsági esemény (a továbbiakban: esemény) bekövetkeztéről 
a szolgáltató kellő tudomást szerzett ahhoz, hogy a Hatóságnak a jelen § szerinti bejelentést tegyen.
(3) Amennyiben nem áll a  szolgáltató rendelkezésére az  (5)–(9)  bekezdés szerinti valamennyi adat és a  személyes 
adatok megsértésének esete további vizsgálatot igényel, a  szolgáltató a  személyes adatok megsértésének 
észlelését követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles első bejelentését megtenni a  Hatóságnak 
(a továbbiakban: első bejelentés). A  Hatósághoz intézett első bejelentésnek az  (5)–(6)  bekezdésben foglalt 
információkat kell tartalmaznia.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti esetben a  szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az  első bejelentést követő 72 órán 
belül köteles második bejelentését (a továbbiakban: második bejelentés) megtenni a  Hatóságnak. A  második 
bejelentésnek tartalmaznia kell a (7)–(9) bekezdésben foglalt információkat, és szükség esetén aktualizálni kell a már 
benyújtott információkat.
(5) A (2) bekezdésben foglalt bejelentésnek tartalmaznia kell a szolgáltató azonosító adatait, így az alábbiakat:
a) a szolgáltató neve;
b) a szolgáltató belső adatvédelmi felelősének neve és elérhetősége;
c) a  (3) vagy (4)  bekezdés szerinti első vagy második bejelentés esetén tájékoztatás arról, hogy az  első vagy 
a második bejelentésről van-e szó.
(6) A személyes adatok megsértéséről szóló első bejelentésnek az (5) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell 
az alábbiakat:
a) az  esemény bekövetkeztének időpontja, szükség esetén becslés alapján, továbbá az  esemény észlelésének 
időpontja;
b) a személyes adatok megsértésének módja és körülményei;
c) az érintett személyes adatok jellege és tartalma;
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d) a  szolgáltató által az  érintett személyes adatok védelmére alkalmazott vagy alkalmazni tervezett műszaki és 
szervezeti intézkedések;
e) másik szolgáltató igénybevételével való összefüggés.
(7) A személyes adatok megsértéséről szóló második bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) az esemény összefoglalása, megjelölve az adatok megsértésének fizikai helyét és az érintett adathordozót is;
b) az érintett előfizetők, felhasználók, vagy más magánszemélyek száma;
c) a  lehetséges következmények és kedvezőtlen hatások ismertetése az  előfizetőkre, felhasználókra, vagy más 
magánszemélyekre nézve;
d) a lehetséges kedvezőtlen hatások enyhítésére a szolgáltató által alkalmazott műszaki és szervezeti intézkedések.
(8) Amennyiben az előfizetők, felhasználók, és más magánszemélyek (12) bekezdés szerinti értesítése megtörténik, 
az erről szóló, a Hatósághoz intézett tájékoztatásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) az értesítés időpontja és tartalma, beleértve azokat az elérhetőségeket, ahol az előfizetők, felhasználók, vagy más 
magánszemélyek a személyes adatok megsértésével kapcsolatban további felvilágosítást kérhetnek;
b) az értesítés során alkalmazott kommunikációs eszköz megnevezése;
c) az értesített előfizetők, felhasználók és más magánszemélyek száma.
(9) Amennyiben a  személyes adatok megsértésének határon átnyúló vonatkozásai vannak és az  érintett adatok 
rendelkezésre állnak, a  (2)–(4) bekezdés szerinti bejelentéseknek a határon átnyúló vonatkozásokkal kapcsolatban 
az alábbiakat kell tartalmazniuk:
a) tájékoztatás arról, hogy a  személyes adatok megsértésének érintettje között vannak-e más tagállamokban 
található előfizetők, felhasználók vagy más magánszemélyek;
b) a más illetékes nemzeti hatóságok értesítéséről szóló tájékoztatás.
(10) Amennyiben a  szolgáltató az  általa folytatott vizsgálat ellenére sem tudja valamennyi, a  (7)–(9)  bekezdésben 
foglalt információt az első bejelentéstől számított 72 órás határidőn belül benyújtani, köteles a rendelkezésére álló 
lehető legtöbb információt bejelenteni ezen határidőn belül a  Hatóságnak, és a  bejelentéshez köteles részletes 
indoklást csatolni arról, hogy a  be nem jelentett információk bejelentését miért tudja csak az  első bejelentéstől 
számított 72 órás határidőn túl teljesíteni. Ebben az esetben a szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni a be 
nem jelentett információkat a Hatóságnak és – szükség esetén – köteles a már benyújtott információkat aktualizálni. 
A  szolgáltató ezen felül a  (2)–(9)  bekezdés alapján bejelentett személyes adatok megsértésének utánkövetéséről 
az  esemény végleges lezárásáig vagy a  személyes adatok megsértését kiváltó okok végleges megszüntetéséig 
havonta köteles a Hatóságot elektronikus úton tájékoztatni.
(11) A  Hatóság az  Adatkapun keresztül bejelentő-felületet biztosít a  szolgáltató számára a  (2)–(9)  bekezdésben 
foglalt bejelentés megtételére.
(12) Az Eht. 156. § (5) bekezdés első mondatában foglalt értesítést a szolgáltató a személyes adatok megsértésének 
észlelése után indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 24 órán belül, olyan kommunikációs eszközzel köteles 
teljesíteni, amely biztosítja az  információ gyors célba érését és amely a tudomány és a technika mindenkori állása 
szerint megfelelően biztonságos. Ilyen kommunikációs eszköznek kell tekinteni különösen az elektronikus levélben 
vagy telefonon vagy rövid szöveges üzenetben, valamint a  szolgáltató honlapján közzétett tájékoztatást. Nem 
szükséges a honlapon történő tájékoztatás, ha a személyes adatok megsértése az érintett szolgáltató előfizetőinek 
0,01%-ánál kevesebb előfizetőt érint.
(13) A személyes adatok megsértéséről szóló értesítést világosan és közérthetően kell megfogalmazni. Az értesítés 
kizárólag a személyes adatok megsértésével kapcsolatos információkat tartalmazhat és más tárgyú tájékoztatással 
nem kapcsolható össze, nem használható fel új vagy kiegészítő szolgáltatások népszerűsítésére vagy reklámozására.
(14) Ha a  szolgáltató nem tudja azonosítani a  (12)  bekezdésben említett határidőn belül azokat a  felhasználókat, 
vagy más magánszemélyeket, akiket a  személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érint, a  szolgáltató 
ezeket a  személyeket a  megadott határidőn belül országos napilap útján közzétett hirdetményben is értesítheti. 
A  hirdetménynek tartalmaznia kell a  (18)  bekezdésben meghatározott információkat, szükség esetén tömörített 
formában. Ezen értesítés megtételétől függetlenül a  szolgáltatónak továbbra is minden ésszerű erőfeszítést meg 
kell tennie az  érintett felhasználók és más magánszemélyek azonosítására és a  (18)  bekezdésben meghatározott 
információkról való mielőbbi értesítésére.
(15) Amennyiben a  szolgáltató az  elektronikus hírközlési szolgáltatást részben vagy egészben olyan más 
vállalkozástól bérelt, vagy bármilyen más formában igénybe vett eszközökkel, vagy szolgáltatásokkal valósítja meg, 
amely nem áll közvetlen előfizetői szerződéses jogviszonyban az előfizetővel, akkor a személyes adatok megsértése 
esetén ezen vállalkozás a szolgáltatót köteles haladéktalanul értesíteni.
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(16) Ha a személyes adatok megsértése az Európai Unió más tagállamában élő előfizetőket, felhasználókat, vagy más 
magánszemélyeket érint, a  Hatóság 72 órán belül értesíti a  többi érintett nemzeti hatóságot az  Európai Bizottság 
által közzétett kapcsolattartási pontokon keresztül.
(17) A  személyes adatok megsértése esetén mérlegelni kell, hogy az  várhatóan hátrányosan érinti-e az  előfizető, 
felhasználó, vagy más magánszemély személyes adatainak vagy magánéletének védelmét. A  mérlegelés során 
figyelembe kell venni különösen:
a) az  érintett személyes adatok jellegét és tartalmát, különösen akkor, ha azok pénzügyi információkat, 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja szerinti 
különleges adatokat, helymeghatározási adatokat, internetes naplófájlokat, internetes böngészési előzményeket, 
elektronikus levelezési adatokat és tételes híváslistákat érintenek;
b) a  személyes adatok megsértésének várható következményeit az  érintett előfizetőre, felhasználóra, vagy más 
magánszemélyre nézve, különösen akkor, ha a személyes adatok megsértése személyes adattal visszaéléshez, testi 
épség sérelméhez, becsületsértéshez, rágalmazáshoz vagy a jóhírnév sérelméhez vezethet; valamint
c) a  személyes adatok megsértésének körülményeit, különösen akkor, ha a  Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvényben szabályozott tiltott adatszerzés vagy információs rendszer vagy adat megsértése, valamint 
az  információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása bűncselekmények gyanúja merül fel, 
vagy a szolgáltató tudomással bír arról, hogy az adatokat az adatkezelésre nem jogosult személyek kezelik.
(18) A (12) bekezdésben foglalt értesítésnek tartalmaznia kell:
a) a szolgáltató nevét;
b) a belső adatvédelmi felelős vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségét;
c) a személyes adatok megsértését okozó esemény összefoglalását;
d) a személyes adatok megsértésének becsült időpontját;
e) az érintett személyes adatok jellegét és tartalmát, a (17) bekezdésre is figyelemmel;
f ) a  lehetséges következményeket és kedvezőtlen hatásokat az  előfizetőkre, felhasználókra, vagy más 
magánszemélyekre nézve, a (17) bekezdésre is figyelemmel;
g) a személyes adatok megsértésének körülményeit, a (17) bekezdésre is figyelemmel;
h) a személyes adatok megsértésének kezelésére a szolgáltató által alkalmazott intézkedéseket;
i) a lehetséges kedvezőtlen hatások enyhítésére a szolgáltató által javasolt intézkedéseket;
j) amennyiben az  előfizető, felhasználó vagy más magánszemély értesítésekor a  szolgáltató a  személyes adatok 
megsértését a Hatóságnak már bejelentette, úgy az annak megtörténtéről szóló tájékoztatást is.
(19) Ha a  (12)  bekezdésben foglalt értesítés veszélyeztetheti a  személyes adat megsértésének megfelelő 
kivizsgálását, a  szolgáltató – a  Hatóság előzetes engedélyével – olyan időpontra halaszthatja az  előfizető, 
felhasználó vagy magánszemély értesítését, amelyet a Hatóság már alkalmasnak tart az értesítés megtételére.
(20) A  szolgáltató által a  személyes adatok megsértésének eseteiről vezetett nyilvántartásnak az  Eht. 
156.  §  (4)  bekezdésében foglaltak alapján tartalmaznia kell a  személyes adatok megsértésének lényeges 
körülményeit, különösen:
a) az  esemény bekövetkeztének időpontját, szükség esetén becslés alapján, továbbá az  esemény észlelésének 
időpontját;
b) az  esemény összefoglalását, megjelölve a  személyes adatok megsértésének módját és körülményeit, továbbá 
az adatok megsértésének fizikai helyét és az érintett adathordozót is;
c) az érintett előfizetők, felhasználók, vagy más magánszemélyek számát;
d) az érintett személyes adatok jellegét és tartalmát;
e) a  lehetséges következmények és kedvezőtlen hatások ismertetését az  előfizetőkre, felhasználókra, vagy más 
magánszemélyekre nézve;
f ) a  szolgáltató által a  személyes adatok megsértésének lehetséges kedvezőtlen hatásai enyhítésére alkalmazott, 
vagy alkalmazni tervezett műszaki és szervezeti intézkedéseket.
(21) A  (20)  bekezdésben foglalt nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a  Hatóságnak történő bejelentés, 
valamint az előfizetők, vagy más magánszemélyek értesítésének időpontjára és módjára vonatkozó információkat is.”

2. §  Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az Eht. 156. § (5) bekezdése vonatkozásában az adatok akkor tekinthetőek értelmezhetetlennek, ha
a) szabványos kriptográfiai algoritmussal biztonságosan titkosítva vannak, az  adatok dekódolásához használt 
kriptográfiai kulcsot nem veszélyeztette a  biztonságnak semmilyen megsértése, és az  adatok dekódolásához 
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használt kriptográfiai kulcs úgy került generálásra, hogy az  elérhető technológiai eszközökkel az  ne legyen 
kideríthető a kriptográfiai kulcshoz hozzáférni nem jogosult számára; vagy
b) kriptográfiai kulcsos szabványos lenyomatképző, úgynevezett hash függvénnyel kiszámolt lenyomattal 
helyettesítésre kerültek, az  adatok lenyomatképzéséhez használt kriptográfiai kulcsot nem veszélyeztette 
a  biztonságnak semmilyen megsértése, és az  adatok lenyomatképzéséhez használt kriptográfiai kulcs úgy került 
generálásra, hogy az elérhető technológiai eszközökkel az ne legyen kideríthető a kriptográfiai kulcshoz hozzáférni 
nem jogosult számára.”

3. §  Az R. 17. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a  2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) szerinti 
személyes adatok megsértésére vonatkozó bejelentésre alkalmazandó intézkedésekről szóló 2013. június 24-i 
611/2013/EU bizottsági rendeletnek”
(való megfelelést szolgálja).

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet
a) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 

2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (Keretirányelv),
b) az  elektronikus hírközlési ágazatban a  személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a  magánélet 

védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (Elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv),

c) az  egyetemes szolgáltatásról, valamint az  elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az  elektronikus hírközlési 
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv 
és  a  fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről 
szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek,

d) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 
2002/21/EK irányelv, az  elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, 
valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az  elektronikus hírközlő hálózatok és 
az  elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló, 
2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) az  elektronikus hírközlési ágazatban a  személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a  magánélet 
védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti személyes 
adatok megsértésére vonatkozó bejelentésre alkalmazandó intézkedésekről szóló, 2013. június 24-i 
611/2013/EU bizottsági rendeletnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 64/2013. (XII. 4.) BM rendelete
a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról  
és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés m) pontjában,
a 3–10.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában,
a 11–12.  § tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
47. § (2) bekezdés 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § t) és q)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9.  § (5) és (6)  bekezdésében meghatározott 
kötelezettség vonatkozásában bármely, Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, az  Európai Unió másik 
tagállamában vagy Törökországban az  ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, 
továbbá az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes – az  előbbiektől eltérő – államban az  ott 
irányadó előírásoknak megfelelően előállított szén-monoxid érzékelő berendezés alkalmazása elfogadható.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3–13. §, valamint az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

3. §  A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a  tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezésről és a  tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:)
„c) az 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a tűzállóságot növelő 
burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi.”

4. § (1) Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy a tűzvédelmi 
hatóság a  bejelentést legalább az  oktatás vagy a  tűzvédelmi szakvizsga időpontja előtt nyolc nappal korábban 
megkapja.”

 (2) Az R1. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés vagy a tűzvédelmi szakvizsga elmaradását köteles 
a  képzés vagy a  vizsga bejelentett időpontját megelőzően legalább négy órával előbb bejelenteni a  székhelye 
szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által megadott elektronikus levélcímre.”

5. §  Az R1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy
a) az oktatásról, a  szakvizsgáról a  tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történt meg, amely 
a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés szakszerű lefolytatását nem tette lehetővé, vagy
b) a  szakvizsgáztató a  foglalkozási ágakban, munkakörökben bekövetkezett adatváltozás bejelentési 
kötelezettségét elmulasztotta,
a tűzvédelmi hatóság dönt a bizonyítvány érvénytelenítéséről.”

6. §  Az R1. 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az 1. melléklet 16. foglalkozási ága, munkaköre 2014. május 1-jéig érvényes bizonyítvány nélkül végezhető.”
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7. §  Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § Ez a  rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

8. §  Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § (1) Az R1. 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „és középszintű” szövegrész helyébe az „és legalább középszintű” szöveg lép.
 (2) Az R1. 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „1–5., 12. vagy 14. pontjában” szövegrész helyébe az „1–5., 12., 14., 15. vagy 

16. pontjában” szöveg lép.
 (3) Az  R1. 6.  § d)  pontjában a „4., 12. vagy 13.  pontjaiban” szövegrész helyébe a „4., 12., 13., 15. vagy 16.  pontjában” 

szöveg lép.
 (4) Az R1. 8. § (5) bekezdésében a „4., 8., 9., 10., 11., 12. vagy 13. foglalkozási ágak” szövegrész helyébe a „4., 8., 9., 10., 11., 

12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak” szöveg lép.
 (5) Az R1. 8. § (6) bekezdésében a „4., 8., 9., 12. vagy 13. foglalkozási ágak” szövegrész helyébe a „4., 8., 9., 12., 13., 15. 

vagy 16. foglalkozási ágak” szöveg lép.
 (6) Az R1. 11. § (6) bekezdésében a „2012. december 1. előtt” szövegrész helyébe a „2012. december 31. előtt” szöveg 

lép.
 (7) Az  R1. 1.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (5)  bekezdésében, 6.  § a) és c)  pontjában a „pontjaiban” szövegrész helyébe 

a „pontjában” szöveg lép.

10. §  Hatályát veszti
a) az R1. 2. §-ában a „felnőttképzési tevékenységet folytató” szövegrész,
b) az R1. 1. melléklet 4. pontjában a „ , tűzgátló tömítések” szövegrész,
c) az R1. 2. mellékletében a „felnőttképzési és” szövegrész.

11. §  A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 
szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) A  szakvizsga rendelet 1.  melléklet 16.  pontjában meghatározott foglalkozási ág vonatkozásában 
a  tűzvédelmi szakvizsgáztató tevékenység 2014. május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül 
végezhető.
(2) A  tűzvédelmi hatóság a  beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, 
javítása, telepítése vagy felülvizsgálata, továbbá a  tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok 
távfelügyelete tevékenységet végző szolgáltatókról vezetett nyilvántartását 2014. január 31. napjával törli.”

12. §  Hatályát veszti az R2.
a) 1. § (4) bekezdés c) pontja,
b) 4. és 5. alcíme, 6–10. §-a,
c) 17. §-a,
d) 1.  mellékletében az  „F: beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, 

telepítése vagy felülvizsgálata, T: tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete,” 
szövegrész,

e) 5. és 6. melléklete.

13. §  A 3–12.  § a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelethez

Az R1. 1. melléklete a következő 15. és 16. ponttal egészül ki:
„15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.”

A belügyminiszter 65/2013. (XII. 4.) BM rendelete
a Csongrád Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének 
a megszüntetéséről

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 54.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkára a Csongrád Megyei 
Építész Kamara titkárának jegyzőkönyvben rögzítve átadja az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, 
a  Csongrád Megyei Építész Kamara és a  Békés Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró 
szervek kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. §-a szerinti ügyek iratait, 
az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban.

 (2) Az e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a Csongrád Megyei Építész Kamara dönt a Bács-Kiskun Megyei 
Építész Kamara titkára által ideiglenes névjegyzékbe vett személyek kamarai tagságáról.

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

3. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §  Hatályát veszti a BM rendelet
a) 1. § a) pontja,
b) 2. §-a.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A nemzetgazdasági miniszter 54/2013. (XII. 4.) NGM rendelete
a postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003.  évi CXXVI.  törvény 82.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.  § h)  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A nemzetközi posta- és gyorspostaforgalom keretében kézbesített küldemények esetében a vámhatóság és a postai 
szolgáltatásokról szóló 2012.  évi CLIX.  törvényben (a  továbbiakban: Postatv.) kijelölt egyetemes postai szolgáltató 
(a  továbbiakban: egyetemes postai szolgáltató) közötti vámigazgatási jogviszonyban az  európai uniós jogi 
aktusokkal és a nemzeti vámjogszabályokkal összhangban az e rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1. engedélyes: a könnyített eljárásra vonatkozó engedéllyel rendelkező egyetemes postai szolgáltató;
2. könnyített eljárás: a  postaforgalom hatálya alá tartozó küldeményekkel kapcsolatos, az  e  rendeletben 

szabályozott vámeljárás;
3. küldemény: a Postatv. 2. § 35. pontjában meghatározott postai küldemény;
4. postaforgalom: a  Postatv.-ben meghatározott azon postai szolgáltatások, amelyeket az  egyetemes postai 

szolgáltató nyújt;
5. postajárat: az  egyetemes postai szolgáltató által alkalmazott, kizárólag nemzetközi postai küldeményeket 

szállító jármű és az ahhoz csatolt okmányon, jegyzéken felsorolt küldeményekből álló rakománya.

2. Beléptetésre, vám elé állításra, árutovábbításra vonatkozó szabályok

3. § (1) A  belépést követően vám elé állított postajárat a  vámút felügyeletét ellátó alsó fokú vámszerv (a  továbbiakban: 
beléptető vámhivatal) és a  behozatali vámhivatal között egyszerűsített árutovábbítási eljárásban Átadójegyzék 
alkalmazásával vonható vámeljárás alá.

 (2) Az  egyszerűsített árutovábbítási eljárásban a  vámellenőrzést elegendő a  postai zár megbontása nélkül 
a  szállítóeszköz és a  küldeményt tartalmazó lezárt egységrakomány (postazsák, konténer, doboz) darabszámának 
ellenőrzése tekintetében végrehajtani.

 (3) A közösségi és nem közösségi árut tartalmazó egységrakományt és az abban lévő küldeményt jogsértés felderítése 
érdekében a vámhatóság ellenőrzés alá vonhatja, e célból a postai zárakat eltávolíthatja.

4. § (1) A  behozatali vámhivatal és a  címzett lakó-, tartózkodási- vagy telephelye szerint illetékes alsó fokú vámszerv 
között a  küldemény egyszerűsített árutovábbítását az  egyetemes postai szolgáltató által három példányban 
benyújtott, a jelen rendelet 1. mellékletét képező CN 23 Vámáru-nyilatkozat (a továbbiakban: CN 23) alkalmazásával 
kell elvégezni. Amennyiben a  feladó nem állított ki vagy nem csatolt CN 23-t vagy annak adatai nem olvashatók, 
az egyetemes postai szolgáltató köteles az okmányt a megfelelő példányszámban pótolni.

 (2) Az árutovábbításokat CN 23 alkalmazásával a nemzeti árutovábbítási rendszerben kell elvégezni.
 (3) Az egyetemes postai szolgáltató a küldemény megérkezéséről a címzettet kézbesítési pontja útján értesíti átadva 

számára a CN 23 egy példányát.
 (4) A területileg illetékes alsó fokú vámszerv a vámtartozás biztosítása után rendelkezik az egyetemes postai szolgáltató 

felé a küldeménynek vámkezelését kérő részére történő kiszolgáltatásáról, egyben határoz a vámellenőrzés helyéről 
és időpontjáról. Döntését a CN 23-ra rájegyzi.

5. §  A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EGK végrehajtási rendelet) 
462a.  cikk rendelkezései szerint történő árutovábbítás esetében az  ott meghatározott előírások teljesítését 
a beléptető vámhivatal ellenőrzi.
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3. Átmeneti megőrzésre vonatkozó szabályok

6. § (1) Az  egyetemes postai szolgáltató a  közösségi és nem közösségi küldemények megérkezését követően azokat 
haladéktalanul átmeneti megőrzési raktárába (a  továbbiakban: raktár) tárolja be. A  raktárban el kell különíteni 
a behozatali és a kiviteli irányú küldeményeket.

 (2) A raktár létesítéséhez külön tevékenységi engedély nem szükséges, de üzemeltetéséhez a raktár létesítésének helye 
szerint illetékes alsó fokú vámszerv írásbeli hozzájárulását kell kérni.

 (3) Az  egyetemes postai szolgáltató az  üzemeltetési hozzájárulás megszerzése érdekében köteles írásbeli kérelmet 
benyújtani a raktár létesítésének helye szerint illetékes alsó fokú vámszerv felé, amelyhez a raktár adatait – a raktár 
címét, helyét, alapterületét – tartalmazó helyszínrajzot kell csatolni.

 (4) Az  alsó fokú vámszerv a  hozzájárulást megadja, ha az  írásbeli kérelem mellékleteként benyújtott adatok és 
a  helyszínbejárás során megállapítható, hogy a  kérelemben megjelölt helyiség raktárként üzemeltethető. A  raktár 
üzemeltetése az illetékes alsó fokú vámszerv hozzájárulását tartalmazó döntés kiadását követően kezdhető meg.

 (5) A raktárban tárolt küldeményekről az egyetemes postai szolgáltatónak külön raktárnyilvántartást vezetni nem kell, 
de azok vámhatóság általi ellenőrzése érdekében a postai nyilvántartások adataihoz a felügyeletet ellátó alsó fokú 
vámszerv részére hozzáférést kell biztosítania.

4. Szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó szabályok

7. §  Az EGK végrehajtási rendelet 235. cikkében foglaltak sérelme nélkül, az EGK végrehajtási rendelet 230. cikk d) pontja 
alapján nem kell vám elé állítani, valamint nem kell vámáru-nyilatkozatot adni a  vámmentességek közösségi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendeletben (a  továbbiakban: 
vámmentességi rendelet) meghatározott alábbi áruk behozatalakor:
a) a vámmentességi rendelet 24.  cikkében foglalt termékek kivételével a  vámmentességi rendelet II. cím 

V. fejezetében szabályozott, elhanyagolható értékű küldemények közül azokról, amelynek értéke nem haladja 
meg a 22 eurónak megfelelő – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 
áfa törvény) 256. § (1) bekezdése szerinti árfolyam szerint számított – forintösszeget,

b) az áfa törvény 94.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt termékek mennyiségi határa feletti rész és 
a  vámmentességi rendelet 27.  cikkében foglalt termékek kivételével a  vámmentességi rendelet II. cím 
VI.  fejezetében szabályozott, 45 euró – a  közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003.  évi CXXVI.  törvény 
(a  továbbiakban: Vtv.) 21.  §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszegnek megfelelő értékű, 
magánszemély által magánszemélynek küldött küldeményről.

8. § (1) A  vámellenőrzés végrehajtása érdekében a  7.  §-ban említett küldeményekről az  egyetemes postai szolgáltató 
a  küldemény megérkezését követően haladéktalanul köteles adatot szolgáltatni a  behozatali vámhivatal által 
meghatározott adattartalommal.

 (2) Az  adatszolgáltatás alapján a  vámhivatal kockázatelemzést végez, és kijelöli a  vámellenőrzés céljából fizikailag 
bemutatandó küldeményeket.

9. § (1) A  magánszemélyek részére érkező, 700 euró – a Vtv. 21.  §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszegnek 
megfelelő vámérték alatti küldemények szabad forgalomba bocsátása az általános szabályok szerint, illetve a nem 
közösségi adó és díj fizetési kötelezettséggel nem járó esetekben CN 23-mal is kérhető. Az  egyetemes postai 
szolgáltató az  általános szabályok szerinti árunyilatkozat-adási kötelezettségét – figyelemmel az  EGK végrehajtási 
rendelet 222. cikk (1) bekezdésére is – adatfeldolgozási eljárással készült vámáru-nyilatkozat benyújtásával teljesíti.

 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdésben meghatározottak szerint CN 23-mal kérik a  küldemény vámkezelését és ahhoz 
külön engedély nem szükséges, az egyetemes postai szolgáltatót kell nyilatkozattevőnek és vámadósnak tekinteni.

 (3) A CN 23 mintájának elő- és hátlapjára vonatkozó adatokat az 1. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A  küldemény postai kézbesíthetetlensége esetén az  egyetemes postai szolgáltató indítványozhatja 
a postaküldemény megosztás nélküli visszaküldését a feladó címére.

 (2) A visszaküldésre váró küldeményeket az egyetemes postai szolgáltató köteles a raktár felügyeletét ellátó alsó fokú 
vámszervnek bejelenteni és azt a feladó részére történő kiszállításig a raktárában tartani.
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 (3) Az  Európai Unión kívülre történő igazolt visszaszállítás esetén, a  szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó 
vámáru-nyilatkozat érvénytelenítése mellett az egyetemes postai szolgáltató a megfizetett vámot és nem közösségi 
adókat és díjakat visszaigényelheti.

5. Kivitelre vonatkozó szabályok

11. § (1) A  kiviteli forgalomban szállított küldemények közül vámáru-nyilatkozat benyújtásával csak azokat kell vám elé 
állítani, amelyek egyedi értéke eléri vagy meghaladja az 1000 eurónak megfelelő – a Vtv. 21. §-a szerinti árfolyam 
szerint számított – forintösszeget.

 (2) Az  1000 eurónak megfelelő – a Vtv. 21.  §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszeget el nem érő értékű 
küldeményekhez a feladónak az egyetemes postai szolgáltató által meghatározott példányban kiállított CN 23-t kell 
csatolni.

 (3) Az  EGK végrehajtási rendelet 237.  cikk (1)  bekezdés B.  pont a)  alpontjában meghatározott küldemények alakiság 
nélkül léptethetők ki.

 (4) A vámhivatal a kiviteli céllal szállított küldeményeket bármikor vámellenőrzés alá vonhatja.
 (5) Az  1000 eurónak megfelelő – a  Vtv. 21.  §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszeg érték alatti 

küldemények esetében – az EGK végrehajtási rendelet 237. cikk (3) bekezdés b) pontjában írtaknak megfelelően – 
a küldemény postai szállításra történő felvétele a kiléptetés igazolásául is szolgál.

 (6) Az  1000 vagy azt meghaladó összegű eurónak megfelelő – a  Vtv. 21.  §-a szerinti árfolyam szerint számított – 
forintösszeg értékű küldemények kiléptetését a kiléptető alsó fokú vámszerv igazolja.

6. Könnyített eljárásra vonatkozó szabályok

12. § (1) Az  engedélyes az  alsó fokú vámszerv felé elektronikus úton – üzemszünet esetén írásban – nyilatkozatot 
tesz a  küldemények tényleges, fizikai megérkezése előtt a  nemzetközi kézbesítésre felvett és saját vállalati 
nyilvántartásában rögzített, postaforgalmába érkező küldeményekről, ami előzetes vám elé állításnak minősül. 
Ennek során a  behozatali forgalomban külön jogcímenként kigyűjtve kell szerepeltetni a  vámmentességi 
rendeletben meghatározott jogcímek alapján importált árucikkeket.

 (2) Az alsó fokú vámszerv az előzetes vám elé állítási adatok alapján az adatok átadását követő egy órán belül elvégzi 
a nyilvántartásba vételt, egyidejűleg kijelöli azokat a küldeményeket, amelyeket vámellenőrzés alá von.

 (3) Ha az  előzetes vám elé állítás adataitól az  érkezett küldemény tekintetében többletként vagy hiányként eltérés 
mutatkozik, az engedélyes a szállítóeszköz kirakását vagy a raktári betárolást követő második óra végéig az alsó fokú 
vámszerv nyilvántartási számát is tartalmazó listát (eltérésjelentés) küld az alsó fokú vámszervnek, melyben külön 
nyilatkozik a hiányról és a többletként érkezett küldeményekről.

 (4) Az  engedélyesnek a  raktárában elkülönítve kell tárolnia, elkülönítve kell bejelentenie és az  általános vámjogi 
rendelkezések szerint kell vám elé állítania
a) a kockázatelemzés alapján könnyített eljárásba nem vonható, valamint
b) a (3) bekezdésben foglaltak szerint többletként érkezett
küldeményt.

 (5) A (2) bekezdés szerinti vámellenőrzésre rendelt küldeményeket az ellenőrzés megkezdéséig a többi küldeménytől 
elkülönítve kell tárolni és bemutatni.

 (6) A  küldemény vámjogi sorsának rendezése előtt a  postaforgalom iránya szerinti elosztás, kezelés kizárólag 
a raktárban történhet.

13. § (1) Az  engedélyező vámszerv az  egyetemes postai szolgáltató kérelme alapján engedélyezi a  könnyített eljárást, 
amennyiben a kérelmező az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) napi rendszerességgel bonyolít le postai forgalmat,
b) rendelkezik az EGK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti AEO-tanúsítvánnyal,
c) a  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 189.  cikke 

értelmében biztosítékot nyújt a  felmerülő vámtartozás, valamint a  nem közösségi adók és díjak erejéig 
a Vtv. 42. §-ában foglaltakra is figyelemmel, és

d) árunyilatkozat-adási kötelezettségét – figyelemmel az EGK végrehajtási rendelet 222. cikk (1) bekezdésére is – 
adatfeldolgozási eljárással készült vámáru-nyilatkozat használatával teljesíti.
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 (2) A  könnyített eljárásra vonatkozó engedély érvényességi idejét az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 
tanúsítvány érvényességi idejével összhangban kell meghatározni.

 (3) A könnyített eljárásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn vagy 
az  engedélyes az  engedélyben meghatározott kötelezettségeinek a  vámhatóság írásbeli felszólítására nem tesz 
eleget.

14. § (1) A  könnyített eljárásban szabad forgalomba bocsátás céljából vám elé állított küldemények tekintetében 
az engedélyes nyilatkozattevőként vagy megbízójának közvetett képviselőjeként jár el.

 (2) A szabad forgalomba bocsátás iránti kérelmet tartalmazó vámáru-nyilatkozatokat az engedélyes biztosíték nyújtása 
mellett az  előzetes árubejelentést követő első munkanapon köteles a  felügyeletét ellátó alsó fokú vámszervhez 
benyújtani.

 (3) Az  alsó fokú vámszerv a  könnyített eljárás során az  előzetes vám elé állításhoz kapcsolódóan elvégzett 
vámellenőrzések eredményét veszi figyelembe.

 (4) Az  adatok és az  okmányok átadására vonatkozó részletes, az  engedélyes forgalmával összhangban megállapított, 
a  vámjogszabályok rendelkezéseiből következő vámellenőrzési érdekek és kockázatelemzési szempontok 
érvényesülését biztosító szabályokat a könnyített eljárásra vonatkozó engedély tartalmazza.

15. §  Az  alsó fokú vámszerv az  engedélyes forgalmában beérkezett küldeményekről vezetett vállalati nyilvántartást 
rendszeresen ellenőrzi. A  nyilvántartásnak tartalmaznia kell a  küldemény kísérőokmányának számát, címzettjét, 
a  vámszerv által adott nyilvántartási tételszámot, valamint a  küldemény vámjogi sorsának rendezését igazoló 
elintézési tételszámot.

7. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 1. és 2. pontja, valamint a 12–15. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Hatályát veszti a postaforgalomban alkalmazandó egyes vámszabályokról szóló 28/2004. (IV. 29.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 54/2013. (XII. 4.) NGM rendelethez

1. melléklet a       /2013. (.    .) NGM rendelethez 
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A nemzetgazdasági miniszter 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelete
egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dq) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § 
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosítása

1. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet [a továbbiakban: 27/1995. (VII. 25.) 
NM rendelet] 4. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi)
„k) az  álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, valamint 
a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálatát.”

 (2) A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fővárosban):]
„c) az  álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, valamint 
a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálata;”

 (3) A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fővárosban):]
„g) a  munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 
jogszabályban meghatározott foglalkoztathatóság szakvéleményezése;”

2. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról  
és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

2. § (1) A  munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a  továbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] 1. § l) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„l) foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy az álláskereső vizsgált személy megváltozott 
munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzést különböző foglalkozásokban, vagy annak megállapítása, 
hogy az  egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka és alkalmi munka, továbbá a  közfoglalkoztatás 
esetében a  munkavállaló, a  szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka esetében az  elkövető, 
a  büntető ügyben kiszabott közérdekű munka esetében az  elítélt mely foglalkoztatási korlátozás, illetve kizárás 
mellett folytathat tevékenységet;”

 (2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed]
„c) a  foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a  munkaügyi központra, valamint a  munkaügyi 
kirendeltségre és a  megváltozott munkaképességű álláskeresőre, a  közfoglalkoztatható személyre és 
a  közfoglalkoztatottra (a  továbbiakban: közfoglalkoztatott), a  közfoglalkoztatást felajánlóra, az  egyszerűsített 
foglalkoztatás körébe tartozó idénymunkára vagy alkalmi munkára munkaviszonyt létesítő munkáltatóra és 
elhelyezkedni kívánó személyre, továbbá közérdekű munka esetén az elkövetőre, az elítéltre és a pártfogó felügyelői 
szolgálatra;”

 (3) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt
a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi 
szolgáltató szakorvosa, vagy
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b) önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a  munkaügyi központ telephelye szerint illetékes foglalkozás-
egészségügyi szakellátó hely, más közfoglalkoztatás esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes szakellátó hely 
szakorvosa
állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.”

 (4) A  33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a  16/B.  §-át követően a  következő 16/C.  §-sal és azt megelőzően a  következő 
alcímmel, valamint a következő 16/D. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztathatósági 
szakvélemény
16/C.  § (1) A  foglalkoztathatóság szakvéleményezését a  szabálysértési közérdekű munkára jelentkező elkövető 
kezdeményezi a közérdekű munka megkezdése előtt.
(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt
a) a  közérdekű munkára jelentkező elkövető által választott, foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására 
jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, vagy
b) a munkaügyi kirendeltség telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa
állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.
(3) A szakvélemény a közérdekű munka megkezdésének kötelező feltétele.
(4) A szakvélemény kiadására a 16/A. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni.
A büntető ügyben kiszabott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény
16/D.  § (1) A  foglalkoztathatóság szakvéleményezését a  közérdekű munka esetén a  pártfogó felügyelői szolgálat 
kezdeményezi a  közérdekű munkahely kijelölése előtt az  elítélt nevének és a  közérdekű munkaként végezhető 
munkakör megnevezésének a megadásával.
(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt
a) a  pártfogó felügyelő által választott, foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési 
engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa,
b) a  pártfogó felügyelői szolgálat székhelye vagy telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó 
hely szakorvosa, vagy
c) a feladatra szerződött foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa
állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.
(3) A szakvélemény a közérdekű munka megkezdésének kötelező feltétele.
(4) A szakvélemény kiadásának díját a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal viseli.
(5) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.”

3. Záró rendelkezések

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelete
a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató 
intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

A felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – az  egyes 
minisztereknek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Fktv.) 1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 

meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: kérelmező),
b) a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH),
c) a felnőttképzési szakértőkre, felnőttképzési programszakértőkre.

2. § (1) A  felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedélyének kiadására, módosítására, kiegészítésére 
irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a  továbbiakban: díj) mértéke – a  (2)  bekezdésben foglalt 
eltéréssel – az engedély
a) kiadására és módosítására irányuló,

aa) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 
103  000  forint összegű alapdíj és a  kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint 
összegű kiegészítő díj,

ab) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 
23 000 forint,

b) kiegészítésére irányuló,
ba) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 

63  000  forint összegű alapdíj és a  kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint 
összegű kiegészítő díj,

bb) az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti képzési kört érintő bejelentés benyújtása esetén 
képzési körönként 12 000 forint.

 (2) A díj mértéke
a) a  honvédelemért, a  büntetés-végrehajtásért, a  rendészetért, a  katasztrófák elleni védekezésért, valamint 

a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által fenntartott felnőttképzést 
folytató intézményeknek a  hivatásos és szerződéses beosztások betöltésére jogosító – a  honvédelemért 
felelős miniszter, a  büntetés-végrehajtásért, a  rendészetért, a  katasztrófák elleni védekezésért és a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó – képzései 
vonatkozásában az  (1)  bekezdés szerinti engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló 
kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén – a  képzési körök és a  mellékelt képzési programok számától 
függetlenül – 12 000 forint,

b) a  nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti OM azonosítóval 
rendelkező köznevelési intézménynek az  (1)  bekezdés szerinti engedély kiadására, módosítására vagy 
kiegészítésére irányuló, az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti képzési kört érintő kérelme benyújtása 
esetén 23 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű 
kiegészítő díj.

 (3) Az  engedéllyel rendelkező képző intézmény nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változások 
bejelentésének díja bejelentésenként 5600 forint.

 (4) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: jogorvoslati díj)
a) az (1) bekezdés a) pontja és az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti döntés ellen benyújtott jogorvoslati 

kérelem esetén 33 600 forint,
b) az  (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja, valamint a  (2)  bekezdés szerinti döntés ellen benyújtott jogorvoslati 

kérelem esetén 12 600 forint.
 (5) A díjat a kérelmezőnek az NMH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01732630-00000000 számú számlájára, 

a  jogorvoslati díjat a  Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01460658-
00000000 számú számlájára az  eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a  technikai feltételek 
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megléte esetén – az  elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni, 
az  elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet és az  elektronikus aláírás közigazgatási 
használatához kapcsolódó követelményekről és az  elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 
kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

 (6) A  díj, a  jogorvoslati díj átutalással történő megfizetésének igazolására a  kérelemhez, bejelentéshez vagy 
a  jogorvoslati kérelemhez – az  elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabály szerint – mellékelni 
kell az  átutalás tényét igazoló, a  bank által kiadott igazolás eredeti példányát vagy az  átutalást igazoló bizonylat 
másolatát.

 (7) Az  NMH túlfizetés esetén a  díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétől számított tizenöt napon belül visszatéríti, 
ha  a  kérelem és a  befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a  kérelmező az  e  rendeletben 
meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

3. § (1) A kérelmezőnek vissza kell téríteni a jogorvoslati díjat, ha megállapítást nyer, hogy a felülvizsgált döntés a kérelmező 
hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő volt.

 (2) A  jogorvoslati díj visszatérítését – a  túlfizetés kivételével – a  jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell 
elrendelni, a visszatérítésről a másodfokon eljáró hatóság gondoskodik a döntés jogerőre emelkedésétől számított 
tizenöt napon belül. A  jogorvoslati díj túlfizetése esetén a  visszafizetésre a  2.  § (7)  bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni azzal, hogy a visszafizetésről a másodfokon eljáró hatóság gondoskodik.

 (3) Ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró hatóság az NMH részben vagy egészben jogszabálysértő döntését
a) megsemmisíti, és az NMH-t új eljárás lefolytatására utasítja, az NMH az új eljárást díj befizetése nélkül köteles 

lefolytatni, vagy
b) a  tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok elvégzésével megváltoztatja vagy megsemmisíti, és 

az NMH-t új eljárás lefolytatására utasítja, az NMH a másodfokon eljárt szerv számára az eljárásban felmerült 
szükséges költségeket megtéríti.

4. § (1) A díj, valamint a jogorvoslati díj az eljárást lefolytató szerv bevétele. A díjak és a jogorvoslati díjak nyilvántartására és 
elszámolására az  államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) A  díj 2.  § (1)  bekezdése, valamint a  jogorvoslati díj 2.  § (4)  bekezdése szerint megállapított mértékébe beszámít 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt eljárási költségek 
közül a szakértői díj és a szakértői költségtérítés.

5. §  A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság összegét az  NMH 2.  § (5)  bekezdésében 
meghatározott számlaszámára banki átutalással kell megfizetni. A  bírság befizetéséről szóló átutalási megbízás 
közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és a bírságot elrendelő határozat számát.

6. §  A díjak és jogorvoslati díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség fennállása és keletkezése,
b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása
tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az illetéken díjat kell érteni.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

9. §  Hatályát veszti a  felnőttképzést folytató intézmények és a  felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának 
mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 73/2013. (XII. 4.) NFM rendelete
az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági 
nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24.  § (2)  bekezdés 
c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és 

az  állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet (a  továbbiakban: SZEÜSZR.) 
szerinti szolgáltatás,

2. elektronikus űrlap: a SZEÜSZR. szerinti elektronikus adatbeviteli felület,
3. hatóság: a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság,
4. hatósági nyilvántartás: a  hatóság által vezetett, az  állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a  továbbiakban: Ibtv.) 15.  § (1)  bekezdése szerinti 
adatokat tartalmazó nyilvántartás.

2. Hatósági nyilvántartásba vétel

2. § (1) Az  Ibtv. 15.  § (3)  bekezdése szerinti adatközlési kötelezettséggel érintett szervezet (a  továbbiakban: szervezet) 
az  Ibtv. hatálya alá tartozó tevékenysége megkezdését megelőző 8 napon belül az  adatközlési kötelezettségének 
a hatóság által az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzétett elektronikus űrlap útján tesz eleget.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti űrlapot a szervezet a hatóság részére elektronikus úton az ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási 
szolgáltatás igénybevételével küldi meg.

 (3) A szervezet az adatközlési kötelezettségét a kitöltött elektronikus űrlapnak a hatóság elektronikus levelezési címére 
történő megküldésével is teljesítheti. Ez  esetben az  űrlapot elektronikus aláírással kell ellátni. Az  elektronikus 
aláírásnál használt aláíró tanúsítvány csak olyan minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvány 
lehet, amely megfelel az  elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről szóló 
kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

 (4) Ha a  szervezet nem rendelkezik a  (3)  bekezdés szerinti elektronikus aláírással, vagy az  ÁNYK-űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatáshoz szükséges ügyfélkapu vagy hivatali regisztrációval, az elektronikus űrlapot kinyomtatva, 
kitöltve és a szervezet vezetője által aláírva postai úton küldi meg a hatóság részére.

 (5) Az űrlap postai úton történő megküldése esetén a kitöltött, kinyomtatott és a szervezet vezetője által aláírt űrlapot 
a szervezet a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti könyvelt küldeményként megküldi a hatóság postai 
címére, ezzel párhuzamosan a  kitöltött űrlapot a  postai úton beküldött űrlappal azonos tartalommal elektronikus 
formátumban is köteles megküldeni a hatóság elektronikus levélcímére.

3. § (1) A  hatóság a  beérkezett űrlapot és mellékleteit megvizsgálja, hogy azok tartalmilag és formailag megfelelnek-e 
az Ibtv. és a kapcsolódó jogszabályok követelményeinek.

 (2) A  hatóság az  (1)  bekezdésben lefolytatott vizsgálatot követően a  bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi, vagy 
hiánypótlást bocsát ki.

 (3) A  szervezet a  hatóság részére korábban megküldött adataiban történt változás esetében a  változást követő  
8 napon belül a 2. §-ban meghatározottak szerint gondoskodik a megváltozott adatoknak a hatóság részére történő 
megküldéséről.

 (4) A  hatóság az  (1) és (3)  bekezdés szerint tett bejelentések nyilvántartásba vételéről – a  szervezet által megjelölt 
kapcsolattartási módhoz igazodóan – elektronikus vagy postai úton értesíti a szervezetet.

4. § (1) A szervezet a 2. § (1) bekezdése szerinti adatközlése mellett az Ibtv. hatálya alá tartozó tevékenysége megkezdését 
megelőző 8 napon belül a  hatósági nyilvántartásba vétel céljából a  hatóság részére megküldi az  informatikai 
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biztonsági szabályzatát is (a  továbbiakban: szabályzat), valamint – ha rendelkezésre áll – megküldi az  Ibtv. 4.  §-a 
szerinti biztonsági tanúsítvány másolatát is.

 (2) A szabályzat és a biztonsági tanúsítvány másolatának megküldésére a 2. § és a 3. § rendelkezései irányadóak azzal, 
hogy azokat az erre rendszeresített űrlap mellékleteként kell megküldeni a hatóság részére.

5. § (1) A  szervezet az  Ibtv. hatálya alá tartozó tevékenységének befejezését – ide értve a  szervezet jogutódlással vagy 
jogutódlás nélkül történő megszűnését is – a  tevékenység befejezésének időpontját megelőző 8 napon belül 
köteles a 2. §-ban meghatározottak szerint bejelenteni a hatóság részére.

 (2) A  szervezet jogutódlással történő megszűnése esetében, vagy ha az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységét másik 
szervezet veszi át, a jogutód vagy az átvevő szervezet a 2. § és a 4. § szerint jár el.

 (3) Ha a  hatóság jogszabályban meghatározott eljárása során szerez tudomást az  (1) és (2)  bekezdés szerinti 
eseményről, vagy a  szervezet adataiban bekövetkezett adatváltozásról, hivatalból intézkedik a  nyilvántartásban 
szereplő adatok helyesbítéséről.

 (4) A (3) bekezdés esetén a hatóság külön nem értesíti a szervezetet az adatok nyilvántartásba vételéről.

6. §  Az elektronikus űrlap mellékletei elektronikus úton – ide nem értve a  telefaxot – történő beküldése érdekében 
a hatóság az általa elfogadott dokumentum formátumokat az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

7. §  Ha üzemzavar miatt a szervezetnek nincs lehetősége a 2–4. §-ban foglalt adatközlését elektronikus úton – ide nem 
értve a telefaxot – benyújtani a hatósághoz, az üzemzavar elhárításáig az űrlapot és annak mellékleteit a szervezet 
a  2.  § (5)  bekezdése szerint papír alapon, vagy elektronikus aláírással ellátva elektronikus adathordozón a  postai 
szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti könyvelt küldeményként postai úton nyújtja be a hatósághoz.

3. Biztonsági események bejelentése és közzététele

8. § (1) A biztonsági események bejelentésére kötelezett szervezet (a továbbiakban: bejelentő szervezet) az érdekkörében 
felmerült vagy a  tudomására jutott biztonsági eseményekről a  bejelentést a  hatóság részére a  közigazgatási 
hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szerint írásbelinek minősülő elektronikus úton teszi meg.

 (2) A bejelentő szervezet a minősített adatot tartalmazó bejelentést papír alapon teszi meg.

9. § (1) A hatóság jogosult – személlyel, szervezettel nem azonosítható módon – az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó 
szabályok szerint közzétenni azokat az  általa ismert biztonsági eseményeket, amelyek általános fenyegetést 
jelentenek a kiberbiztonságra. Ezzel egyidejűleg – személlyel, szervezettel nem azonosítható módon – közzéteheti 
mindazon rendelkezésre álló információkat is, amelyek a fenyegetés elhárítására szolgálnak.

 (2) A  hatóság a  kormányzati információtechnológiai és hálózatbiztonsági információ-megosztási és incidens-kezelési 
munkacsoportot – személlyel, szervezettel nem azonosítható módon – tájékoztathatja mindazon biztonsági 
eseményekről, és azok értékeléséről, amelyek a munkacsoport tagjainak védelmi felkészültségét növelik.

 (3) Ha a hatósághoz bejelentett vagy a tudomására jutott biztonsági eseményről egyértelműen megállapítható, hogy 
az  személyes adatokat, vagy azok bizalmasságát sértette, a  hatóság jogszabályban meghatározott tájékoztatási 
kötelezettsége mellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is értesíti a bejelentésről.

4. Záró rendelkezések

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

11. §  Az a szervezet, amely az Ibtv. hatálya alá tarozó tevékenységet az e rendelet hatálybalépése előtt kezdte meg, a 2. § 
és a 4. § szerinti adatközlésnek az e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül köteles eleget tenni.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 110/2013. (XII. 4.) VM rendelete
az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés j) és m) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § k)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § 
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEjEzET
ÁLTALÁNOS rENDELKEzéSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E  rendelet hatálya kiterjed a  helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezés:
a) építésére, létesítésére (a továbbiakban együtt: létesítés),
b) működtetésére, üzemeltetésére,
c) légszennyezőanyag kibocsátására, és
d) létesítőjére, üzemeltetőjére.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a  biomasszától eltérő, szilárd vagy folyékony halmazállapotú hulladékot tüzelőanyagként felhasználó 

tüzelőberendezésekre,
b) az  égéstermékeket a  gyártási folyamatokban közvetlenül felhasználó, hevítésre, szárításra, vagy tárgyak, 

anyagok bármely más kezelésére használó tüzelőberendezésekre,
c) a független tüzelőberendezésként nem üzemeltetett, a füstgázok égetés útján történő tisztítására tervezett 

utóégető művekre,
d) a katalitikus hőbontás (krakkolás) katalizátorait regeneráló létesítményekre,
e) a kénhidrogént kénné átalakító létesítményekre,
f ) a vegyipari reaktorokra,
g) a kokszoló kemencesorokra,
h) a léghevítőkre,
i) a közúti, vasúti, vízi és légi jármű hajtására szolgáló műszaki berendezésekre,
j) a tengerben a part mentén létesített gázturbinákra és gázmotorokra, valamint
k) a  tüzeléstechnikai eljárások továbbfejlesztése céljából kutatásra, fejlesztésre, tesztelésre használt kísérleti, 

próbaüzemi berendezésekre, azok üzemeltetésére.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. biomassza: az  energiatartalmának hasznosítása céljából tüzelőanyagként felhasználható, nem szennyezett, 

illetve vegyi anyaggal nem kezelt, mezőgazdasági vagy erdészeti eredetű növényi anyagot tartalmazó 
termék, erdőgazdálkodás során képződött maradék, továbbá az alább felsorolt hulladékok:
a) mezőgazdasági és erdészeti eredetű növényi hulladék;
b) az élelmiszer-feldolgozó iparból származó növényi hulladék, ha a termelt hőt hasznosítják;
c) cellulózgyártásból és cellulózból készült papír gyártásából származó rostos növényi hulladék, ha 

annak együttégetése a termelés helyszínén történik és a termelt hőt hasznosítják;
d) parafa hulladék; és
e) fahulladék, kivéve a  fakonzerváló-szerekkel vagy bevonatokkal történő kezelésből származó 

halogénezett szerves vegyületeket vagy nehézfémeket esetlegesen tartalmazó, és különösen 
az ilyen típusú építési vagy bontási fahulladékot is tartalmazó fahulladékot;
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  2. dízelmotor: olyan belső égésű motor, amely a  Diesel-ciklusnak megfelelően működik, és kompressziós 
gyújtást alkalmaz a tüzelőanyag elégetésére;

  3. földgáz: természetben előforduló, legalább 80% metánt (CH4) tartalmazó gáz;
  4. füstgáz: a  tüzelőberendezésből, vagy annak kiegészítő berendezéséből kéményen át elvezetett gáz 

halmazállapotú anyag, amely szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú légszennyező anyagokat tartalmaz;
  5. gázmotor: olyan belső égésű motor, amely az  Otto-ciklusnak megfelelően működik, és szikragyújtást, 

vagy a  kétféle tüzelőanyaggal üzemelő motorok esetében kompressziós gyújtást alkalmaz a  tüzelőanyag 
elégetésére;

  6. gázturbina: olyan forgó gép, amely a hőenergiát mechanikai munkává alakítja át, és amelynek fő alkotórészei 
a kompresszor, az égőkamra, amelyben a tüzelőanyag égetése történik a munkaközeg felmelegítése céljából, 
valamint a turbina, amelyben az energiaátalakítás végbemegy;

  7. helyben kitermelt szilárd tüzelőanyag: természetben előforduló olyan szilárd tüzelőanyag, amelyet a kitermelés 
helyén létesített, egy konkrétan az adott tüzelőanyag-fajtához tervezett tüzelőberendezésben égetnek el;

  8. kémény: egy vagy több olyan füstcsatornát tartalmazó szerkezet, illetve építmény, amely a levegőbe történő 
kibocsátásuk céljából elvezeti a füstgázokat;

  9. kéntelenítési arány: a  tüzelőberendezésben vagy annak kiegészítő berendezésében, így különösen 
a  füstgáz-kéntelenítőben adott időtartam alatt leválasztott kén tömegének, ugyanazon időtartam alatt 
a  tüzelőberendezésbe bejuttatott és felhasznált tüzelőanyagban lévő összes kén tömegéhez viszonyított 
aránya, százalékban kifejezve;

10. meghatározó tüzelőanyag: a  nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat 
önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából elégető, vegyes tüzelésű 
tüzelőberendezésben felhasznált valamennyi tüzelőanyag közül az  1.  melléklet szerinti legmagasabb 
kibocsátási határértékkel rendelkező tüzelőanyag, vagy több, azonos kibocsátási határértékkel rendelkező 
tüzelőanyag esetén ezek közül a legnagyobb bemenő hőteljesítményt biztosító tüzelőanyag;

11. névleges bemenő hőteljesítmény: az  adott tüzelőberendezés hatósági határozatban rögzített névleges 
teljesítményén történő üzemeltetéshez szükséges, a  tüzelőberendezésbe egységnyi idő alatt bevitt 
tüzelőanyag hőtartalma megawattban (MWth) kifejezve;

12. teljes névleges bemenő hőteljesítmény: a  tüzelőberendezések összesítési szabály szerint számított névleges 
bemenő hőteljesítményeinek összege;

13. tüzelőanyag: bármilyen szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú éghető anyag;
14. tüzelőberendezés: az a berendezés, amelyben tüzelőanyagot égetnek el a keletkező hő hasznosítása céljából;
15. I. kategóriájú tüzelőberendezés: az  a  tüzelőberendezés, amely 1987. július 1. előtt kapott először létesítési 

engedélyt;
16. II. kategóriájú tüzelőberendezés: az az I. kategóriába nem tartozó tüzelőberendezés, amely 2002. november 27. 

előtt kapott először létesítési engedélyt, vagy a tüzelőberendezés üzemeltetője ezen időpontot megelőzően 
nyújtott be teljes engedélykérelmet, és a tüzelőberendezést 2003. november 27-ig üzembe helyezték;

17. III. kategóriájú tüzelőberendezés: az  az I. vagy II. kategóriába nem tartozó tüzelőberendezés, amely 2013. 
január 13. előtt kapott először létesítési engedélyt, vagy a  tüzelőberendezés üzemeltetője ezen időpontot 
megelőzően nyújtott be teljes engedélykérelmet, és a tüzelőberendezést 2014. január 7-ig üzembe helyezték;

18. IV. kategóriájú tüzelőberendezés: az  a  tüzelőberendezés, amely nem tartozik az  I., II. vagy III. kategóriába és 
2013. január 13-tól kapott először létesítési engedélyt;

19. üzemóra: órákban kifejezett azon időtartam, ide nem értve a  tüzelőberendezés beindítási és a  leállítási 
időszakát, amelynek során a  tüzelőberendezés egésze vagy egy része üzemel, és füstgázt bocsát ki 
a levegőbe;

20. vegyes tüzelésű berendezés: olyan tüzelőberendezés, amely egyidejűleg vagy felváltva, két- vagy többfajta 
tüzelőanyaggal üzemeltethető.

 (2) E  rendeletben a  levegő védelméről szóló kormányrendelet és a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet értelmező rendelkezései is alkalmazandóak.

3. A tüzelőberendezések működésének általános szabályai

3. §  A tüzelőberendezés füstgázait olyan műszaki megoldással megépített, valamint olyan magasságú kéményen 
keresztül kell elvezetni, hogy a  tüzelőberendezés működése során ne okozzon légszennyezettséget, továbbá 
a füstgázok kibocsátásának ellenőrzése biztosított legyen.
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4. Az engedélyezéssel kapcsolatos előírások

4. § (1) A  tüzelőberendezésre vonatkozó környezetvédelmi engedély, illetve az  egységes környezethasználati engedély 
tárgyában a  környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez (a  továbbiakban: felügyelőség) 
benyújtott engedély iránti kérelemnek – a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltakon túlmenően – a  létesítendő tüzelőberendezéssel 
kapcsolatban a kombinált (kapcsolt) hő- és villamosenergia-termelés műszaki és gazdasági megvalósíthatóságának 
vizsgálatát is tartalmaznia kell.

 (2) A  felügyelőség, ha az  (1)  bekezdésben foglalt vizsgálat alapján a  létesítendő tüzelőberendezéssel kapcsolatos 
kombinált (kapcsolt) hő- és villamosenergia-termelés megvalósítása műszaki és gazdasági szempontok 
szerint lehetséges, a  környezetvédelmi engedélyt, illetve az  egységes környezethasználati engedélyt ennek 
figyelembevételével adja ki.

5. Összesítési szabály

5. § (1) A  legalább kettő különálló tüzelőberendezés füstgázainak közös kéményen keresztül történő kibocsátása esetén 
a  tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményeiket a  teljes 
névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.

 (2) Ha legalább kettő II., III., illetve IV. kategóriájú tüzelőberendezést úgy létesítenek, hogy a  műszaki és gazdasági 
tényezők figyelembevételével a  felügyelőség engedélyében foglaltak szerint füstgázaik közös kéményen 
keresztül kiengedhetők, a  tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő 
hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítményének kiszámításához 
a  15 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezéseket nem kell figyelembe 
venni.

 (4) A  teljes névleges bemenő hőteljesítményt a  tüzelőberendezések esetében az  egységes környezethasználati 
engedélyben kell feltüntetni.

II. FEjEzET
A KIBOcSÁTÁSOK SzABÁLYOzÁSA

6. Kibocsátási határértékek

6. § (1) Az  I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezés légszennyező anyag kibocsátása – a  (6) és (7)  bekezdés szerinti 
kivétellel – az 1. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket nem haladhatja meg.

 (2) A  IV. kategóriájú tüzelőberendezés légszennyező anyag kibocsátása a  2.  mellékletben foglalt kibocsátási 
határértékeket nem haladhatja meg.

 (3) A tüzelőberendezés bővítése esetén a bővített részre a 2. mellékletben foglalt kibocsátási határértékek vonatkoznak, 
és a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye figyelembevételével kell azokat megállapítani.

 (4) A  tüzelőberendezés 50 MWth-os vagy annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű részét érintő olyan 
változtatása esetén, amelynek következtében a  létesítmény légszennyező anyag kibocsátása megváltozik, 
a tüzelőberendezés változtatással érintett részére a 2. mellékletben foglalt kibocsátási határértékek vonatkoznak, és 
a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye figyelembevételével kell azokat megállapítani.

 (5) A  tüzelőberendezést tartalmazó létesítményre vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell azokat a  feltételeket, 
amelyek biztosítják, hogy a tüzelőberendezés kibocsátásai nem haladják meg az előírt kibocsátási határértékeket.

 (6) A  dízelmotorokra és a  papírrostot gyártó létesítményben működő regeneráló kazánokra az  1. és 2.  mellékletben 
szereplő kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni.

 (7) Az  évi 500 üzemóránál kevesebbet üzemelő, a  villamosenergia-rendszer teljesítmény egyensúlyának biztosítása 
céljából, a  villamosenergia-rendszer rendszerirányítója által szerződéssel lekötött, vészhelyzeti tartalék 
gázturbinákra és gázmotorokra az  1.  melléklet 10.  pontjában és a  2.  melléklet 10.  pontjában foglalt kibocsátási 
határértékek nem vonatkoznak. E bekezdés szerinti gázturbinák és gázmotorok üzemeltetését dokumentálni kell, és 
az üzemeltetés tényét és körülményeit a felügyelőségnek az üzemeltetés megkezdését követő 5 napon belül be kell 
jelenteni. Az üzemeltetőnek az éves üzemórákról nyilvántartást kell vezetni.
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7. § (1) Az  1. és 2.  mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket, és a  7.  mellékletben foglalt kéntelenítési arányokat 
a  közös kémény kibocsátásaira a  tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye figyelembevételével 
kell alkalmazni.

 (2) A tüzelőberendezés korlátozott számú üzemórában működő részeire vonatkozó, az 1. mellékletben meghatározott 
kibocsátási határértékeket a  tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye figyelembevételével kell 
alkalmazni.

 (3) A  légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak a  vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítási 
módszerét – a (4) bekezdésben meghatározott tüzelési mód kivételével – a 3. melléklet tartalmazza.

 (4) Gázturbinából és gáz póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló tüzelőberendezés esetében a kibocsátási határérték 
és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A  (2)  bekezdés hatálya alá nem tartozó vegyes tüzelésű berendezés esetében, beleértve a  legalább kettő 
tüzelőanyag egyidejű felhasználását is, az  egyes tüzelőanyagokra az  1. és 2.  mellékletben foglalt kibocsátási 
határértékeket kell alkalmazni a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményének figyelembevételével. 
A  kibocsátási határértéket a  felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt hőmennyiség arányában kell megállapítani. 
A  kibocsátási határérték meghatározási módját az  5.  melléklet 1.  pontja, többféle – eltérő vonatkoztatási 
oxigéntartalmú – tüzelőanyag egyidejű alkalmazása esetében a vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítás 
szabályait az 5. melléklet 2. pontja tartalmazza.

 (2) A  nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más 
tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű I., II. vagy III. kategóriájú 
tüzelőberendezésnél a kibocsátási határértékeket:
a) ha a  tüzelőberendezés üzemeltetése során a  meghatározó tüzelőanyag legalább 50%-ban járul hozzá 

az  összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, a  meghatározó tüzelőanyagra 
vonatkozóan az 1. melléklet, vagy

b) ha a meghatározó tüzelőanyag 50%-nál kisebb arányban járul hozzá az összes tüzelőanyag által biztosított 
bemenő hőteljesítményhez, az 5. melléklet 3. pontja

szerint kell meghatározni.
 (3) A  kőolaj-finomítókban működő, a  nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat 

önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű I., II. vagy 
III. kategóriájú tüzelőberendezésnél a kén-dioxid kibocsátási határértéket az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.

 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt tüzelőberendezések esetén a  kibocsátási határértékek meghatározásához 
a  tüzelőanyagokkal bevitt hőmennyiséget az  adott tüzelőberendezésben az  előző 5 naptári évben regisztrált 
tüzelőanyag-arány alapján kell számításba venni. Ha a  tüzelőberendezés az  előző 5 naptári évben nem üzemelt 
folyamatosan, vagy a  tervezett üzemeltetésben alkalmazott tüzelőanyag-arány eltér az  előző 5 naptári év 
üzemeltetési gyakorlatától, a  felügyelőség – az  engedélyezési eljárás során – a  környezeti hatástanulmányban, 
illetve az engedélykérelemhez csatolt más dokumentációban foglalt tervezett üzemeltetési adatok alapján állapítja 
meg a határértéket.

7. A kibocsátási határértékektől való rendkívüli eltérés

9. § (1) A  felügyelőség az  egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló miniszteri 
rendelet előírásaival összhangban, az  alacsony kéntartalmú tüzelőanyag ellátásának zavara esetén engedélyezi 
az  előírt kén-dioxid határértékeknek való megfelelési kötelezettségtől – az  ellátási zavar fennállásának idejére, de 
legfeljebb 6 hónapra történő – eltérést az olyan tüzelőberendezés üzemeltetője számára, amely a határértékeknek 
való megfelelés érdekében alacsony kéntartalmú tüzelőanyagot használ, ha a  tüzelőberendezés hatásterületén 
az  éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a  levegőterheltségi szint határértékeiről és a  helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó 
egészségügyi határértéket.

 (2) A  felügyelőség a  földgázellátásról szóló törvényben meghatározott földgázellátási zavar vagy válsághelyzet 
esetén az  üzemeltető kérelmére, legfeljebb 10 napi időtartamra engedélyezi a  gáz halmazállapotú tüzelőanyagot 
használó tüzelőberendezésben a  határértékeknél nagyobb légszennyező anyag kibocsátást okozó, maximum  
1,0 tömegszázalék kéntartalmú tüzelőanyag alkalmazását, ha a tüzelőberendezés hatásterületén az éves kén-dioxid 
szennyezettség nem haladja meg a  levegőterheltségi szint határértékeiről és a  helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó egészségügyi 
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határértéket. A  tüzelőberendezés üzemeltetője köteles a  felügyelőségnek haladéktalanul bejelenteni a  gáz 
halmazállapotú tüzelőanyagtól eltérő más tüzelőanyaggal történt üzemeltetés kezdő és befejező időpontjait, 
a felhasznált tüzelőanyagfajtákat, ezek jellemzőjét és mennyiségét.

 (3) A  felügyelőség az  (1) és (2)  bekezdés szerinti eltérés engedélyezéséről hozott határozatot közli 
a  környezetvédelemért felelős miniszterrel (a  továbbiakban: miniszter). A  miniszter az  engedélyezett eltérést 
haladéktalanul közli az Európai Bizottsággal (a továbbiakban: Bizottság).

8. Az átmeneti nemzeti terv

10. § (1) Az  I. és II. kategóriájú tüzelőberendezés esetében a  kibocsátási határértékektől való időszakos eltérés biztosítása 
érdekében 2016. január 1-jétől 2020. június 30-ig szóló időszakra (a továbbiakban: átmeneti időszak) a 6. melléklet 
1. pontjában foglalt tartalommal átmeneti nemzeti terv (a továbbiakban: ÁNT) készíthető.

 (2) A miniszter az ÁNT-t jóváhagyás céljából megküldi a Bizottság részére. Az ÁNT akkor hajtható végre, ha a Bizottság
a) a megküldött ÁNT kézhezvételétől számított 12 hónapon belül, vagy
b) az észrevételei alapján átdolgozott ÁNT benyújtását követő 6 hónapon belül
nem emel kifogást.

11. § (1) A  tüzelőberendezésnek az  átmeneti időszakban az  1.  mellékletben szereplő határértékektől eltérően – a  (2) 
és (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a  2015. december 31-én hatályos engedélyében szereplő 
kén-dioxidra, nitrogén-oxidokra és szilárd anyagra vonatkozó kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie.

 (2) Az 500 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd tüzelőanyaggal üzemelő II. kategóriájú 
tüzelőberendezés az  1.  mellékletben meghatározott nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határérték 
betartásával üzemeltethető.

 (3) A  tüzelőberendezések összes kén-dioxid, nitrogén-oxid és szilárd anyag kibocsátása az  ÁNT-ben foglalt éves 
összkibocsátási mennyiséget (a továbbiakban: összkibocsátási mennyiség) nem haladhatja meg.

12. § (1) Az  Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a  továbbiakban: Főfelügyelőség) 
a  tüzelőberendezésre szennyező anyagonként, a  tüzelőberendezés legnagyobb megengedett kibocsátási 
mennyiségeként (a  továbbiakban: egyedi kibocsátási mennyiség) a  2016. és 2019. év tekintetében az  ÁNT-ben 
foglalt mennyiséget, a 2017. és 2018. év tekintetében a 2016. és 2019. év szerinti egyedi kibocsátási mennyiségek 
egyenes arányú csökkentésével számított mennyiséget határozatban állapítja meg. A  Főfelügyelőség 
a  tüzelőberendezésre a  2020. január 1-jétől 2020. június 30-ig terjedő időszakra a  2019. évi egyedi kibocsátási 
mennyiség felét állapítja meg a határozatában egyedi kibocsátási mennyiségként.

 (2) A  legalább kettő tüzelőberendezés üzemeltetői közösen kérelmezhetik a  Főfelügyelőségnél az  egyedi kibocsátási 
mennyiségek módosítását. A  Főfelügyelőség a  kérelmezők részére, ha a  kérelemben foglalt értékekkel 
az  összkibocsátási mennyiséget nem lépik túl, az  általuk megjelölt új egyedi kibocsátási mennyiségeket 
határozatban megállapítja.

 (3) A  tüzelőberendezés kibocsátása az  egyedi kibocsátási mennyiséget nem lépheti túl. Az  egyedi kibocsátási 
mennyiség túllépése esetén a  Főfelügyelőség a  tüzelőberendezés kibocsátási határértékeként az  1.  mellékletben 
foglalt kibocsátási határértéket határozatban megállapítja.

 (4) Ha a  tüzelőberendezés kibocsátása a  féléves adatszolgáltatás alapján megállapíthatóan magasabb, mint a  részére 
előírt egyedi kibocsátási mennyiség időarányos része, a  Főfelügyelőség a  tüzelőberendezés második féléves 
üzemóráinak számát korlátozza olyan mértékben, hogy a számára előírt egyedi kibocsátási mennyiségeket ne lépje 
túl.

9. A korlátozott élettartalmú tüzelőberendezések mentessége

13. § (1) Arra a  tüzelőberendezésre, amelynek üzemeltetője a  felügyelőséghez 2014. január 1-jéig benyújtott írásos 
nyilatkozatban vállalja, hogy 2016. január 1-jétől 2023. december 31-ig nem üzemelteti a  tüzelőberendezést  
17 500 üzemórát meghaladó időtartamban, az  üzemidejének végéig az  1.  mellékletben szereplő határértékek 
helyett a 2015. december 31-én hatályos engedélyében szereplő kibocsátási határértékek vonatkoznak.

 (2) A  felügyelőség a  17 500 üzemóra felhasználását követően a  tüzelőberendezés működését 2023. december 31-ig 
felfüggeszti.
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 (3) A több mint 500 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd tüzelőanyaggal üzemelő II. és III. kategóriájú 
tüzelőberendezésre az  1.  mellékletben meghatározott nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határértékek 
vonatkoznak.

10. A távhőt előállító tüzelőberendezések mentessége

14. § (1) A 200 MWth-ot meg nem meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű távfűtést biztosító I. és II. kategóriájú 
tüzelőberendezés, ha 5 év mozgó átlagában számított hasznos hőtermelésének legalább 50%-át közszolgáltatási 
távfűtési hálózatban, gőz vagy forró víz formájában használja fel, 2022. december 31-ig mentesül az 1. mellékletben 
szereplő kibocsátási határértékek betartása alól.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tüzelőberendezésnek a 2015. december 31-én hatályos engedélyben előírt, a kén-dioxidra, 
a nitrogén-oxidokra és a szilárd anyagra vonatkozó kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie.

11. Kéntelenítési arány

15. § (1) A felügyelőség a 7. mellékletben foglalt kéntelenítési arányokat – a helyben kitermelt szilárd tüzelőanyagot égető 
tüzelőberendezés üzemeltetőjének kérelmére – engedélyezi, ha az  elérhető legjobb technika alkalmazása mellett 
a  tüzelőanyag jellemzői miatt nem tarthatók be az  1. vagy 2.  mellékletben szereplő, a  kén-dioxidra vonatkozó 
kibocsátási határértékek. Az üzemeltetőnek a kérelméhez a kéntelenítési arány alkalmazásához szükséges műszaki 
indokolást is csatolnia kell.

 (2) A  felügyelőség határozatában előírja a  betartandó kéntelenítési arányokat, valamint az  évenként kötelezően 
benyújtandó adatszolgáltatást, amely havi bontásban tartalmazza a  felhasznált helyben kitermelt szilárd 
tüzelőanyag kéntartalmának átlagát, a füstgázzal távozó kén mennyiségét és a számított kéntelenítési arány átlagát.

12. A kibocsátás-csökkentő berendezések működési hibáira és meghibásodásaira vonatkozó előírások

16. § (1) A  tüzelőberendezéshez kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés meghibásodása (a  továbbiakban: üzemzavar) 
esetén, amely a  kibocsátási határértékek túllépését okozza, az  üzemeltető köteles az  üzemzavar bekövetkezését 
követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet.

 (2) Ha a normál üzemmenet 24 órán belül nem állítható helyre
a) a tüzelőberendezést olyan tüzelőanyagra kell átállítani, amellyel a kibocsátási határértékek betarthatók,
b) a tüzelőberendezés terhelését oly mértékben kell csökkenteni, hogy a kibocsátási határértékek betarthatók 

legyenek, vagy
c) a tüzelőberendezést le kell állítani.

 (3) A  tüzelőberendezés üzemeltetője a  határérték-túllépést az  üzemzavar bekövetkezését követő nyolc órán belül 
a  felügyelőségnek bejelenti. Az üzemzavar bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó 
jelentést az üzemzavar bekövetkezésétől számított 48 órán belül meg kell küldeni a felügyelőségnek.

 (4) Az üzemzavar összesített időtartama 12 hónapos időszakban nem haladhatja meg a 120 órát.
 (5) A  felügyelőség kérelemre naptári évenként legfeljebb 720 óra időtartamra engedélyezi az  eltérést a  (4)  bekezdés 

szerinti korlátozás alól, ha
a) az energiaellátás fenntartása – beleértve a hőszolgáltatást is – más módon nem biztosítható, vagy
b) a  meghibásodott tüzelőberendezést korlátozott időre olyan másik tüzelőberendezéssel helyettesítenék, 

amely a kibocsátások általános növekedését okozná.
 (6) Az  (1) és (2), valamint a  (4) és (5)  bekezdés szerinti előírásokat a  tüzelőberendezés egységes környezethasználati 

engedélyében fel kell tüntetni.

13. A szén-dioxid geológiai tárolása

17. § (1) A  legalább 720 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés üzemeltetője, ha 
a tüzelőberendezésre 2009. június 25-e után adtak ki létesítési engedélyt – ide nem értve a felújított vagy átalakított 
tüzelőberendezésekre kiadott létesítési engedélyt – felméri a tüzelőberendezésből származó szén-dioxid geológiai 
tárolásához
a) a megfelelő tárolóhely, és az annak kialakításához szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állását,
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b) a szállítás műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát, és
c) a szén-dioxid leválasztásához szükséges átalakítások gazdasági és műszaki megvalósíthatóságát.

 (2) Az üzemeltető a felmérés eredményét a létesítést engedélyező hatóság és a Főfelügyelőség részére bejelenti.
 (3) A Főfelügyelőség az  (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén, továbbá egyéb – így különösen 

a  környezet és az  emberi egészség védelmével kapcsolatos – adatokra alapozva határozatban előírja, hogy 
a telephelyen megfelelő helyet különítsenek el a szén-dioxid leválasztásához és sűrítéséhez szükséges berendezések 
számára.

 (4) A Főfelügyelőség a (3) bekezdés szerinti döntését közli a miniszterrel és az energiapolitikáért felelős miniszterrel.

III. FEjEzET
A KIBOcSÁTÁSOK ELLENőrzéSE

14. A tüzelőberendezés üzemeltetőjének mérési kötelezettsége

18. §  A felügyelőség a  tüzelőberendezés üzemeltetője részére mérési kötelezettséget állapít meg. A  méréseket 
az  üzemeltető saját költségére köteles elvégezni, vagy a  levegőterheltségi szint és a  helyhez kötött légszennyező 
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott mérőszervezettel elvégeztetni. A  mérési dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni, és 
a hatósági ellenőrzéskor a felügyelőségnek be kell mutatni.

19. § (1) A 100 MWth-nál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezést, annak kibocsátását, valamint 
a füstgáz állapotát folyamatosan mérő és rögzítő rendszerrel (a továbbiakban együtt: mérőrendszer) kell ellátni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tüzelőberendezésnél a mérőrendszerrel a füstgáz
a) kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilárd anyag (kivéve a  gázturbinák és gázmotorok esetében a  korom) és gáz 

halmazállapotú tüzelőanyag esetén szén-monoxid tartalmát,
b) hőmérsékletét és nyomását, továbbá
c) oxigén- és nedvességtartalmát
kell mérni és rögzíteni.

 (3) A  folyamatos mérési kötelezettség alól a  felügyelőség – ha a  tüzelőberendezés hatásterületén az  éves kén-dioxid 
szennyezettség nem haladja meg a  levegőterheltségi szint határértékeiről és a  helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó egészségügyi 
határértéket – az alábbi kötelezettségek alól adhat felmentést:
a) földgázt égető tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és a szilád anyag kibocsátás folyamatos mérése alól,
b) ismert kéntartalmú olajat égető tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid folyamatos mérése alól, ha 

nincsen füstgáz-kéntelenítő berendezés, vagy
c) biomasszát égető tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid folyamatos mérése alól, ha az  üzemeltető 

bizonyítani tudja, hogy a kén-dioxid kibocsátás nem haladja meg a kibocsátási határértéket.
 (4) A  felügyelőség a  nedvességtartalom folyamatos mérési kötelezettsége alól felmentést ad, ha az  számítással kellő 

pontossággal meghatározható, vagy ha a füstgázt a mérést megelőzően szárítják.
 (5) Azon tüzelőberendezés esetén, amelyre a 15. § alapján a kén-dioxid kibocsátási határérték helyett a kéntelenítési 

arányt alkalmazzák, a  felhasznált tüzelőanyag összes kéntartalmát a  felügyelőség által meghatározott 
rendszerességgel mérni kell.

20. § (1) Ha a  folyamatos mérés nem kötelező, a  tüzelőberendezés üzemeltetője hathavonta legalább egyszer 
köteles a  kén-dioxid, a  nitrogén-oxidok, a  szilárd anyag és gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett 
tüzelőberendezés esetén a szén-monoxid kibocsátást méréssel ellenőrizni.

 (2) A  szén- vagy lignittüzelésű tüzelőberendezés esetében évente legalább egy alkalommal mérni kell a  füstgázzal 
kibocsátott higany összmennyiségét.

 (3) A  felügyelőség az  (1)  bekezdésben meghatározott kén-dioxid, a  nitrogén-oxidok mérése helyett más eljárást, 
így különösen számítást is engedélyezhet abban az  esetben, ha az  ilyen eljárás érvényes szabványokon alapul és 
a mérésekkel tudományos szempontból egyenértékű adatokat eredményez.

 (4) A kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilárd anyag és szén-monoxid szennyezőanyagoktól eltérő, a felügyelőség által előírt 
további szennyezőanyagok mérését az általa meghatározott rendszerességgel és módszerrel kell végezni.
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21. § (1) A  mintavételt, a  méréseket, a  mérőrendszerek hitelesítését és kalibrálását szabványos, vagy azzal egyenértékű 
módszer szerint kell végezni.

 (2) Az  automatikus mérési rendszereket a  referencia-módszerekkel végzett párhuzamos mérésekkel évente egyszer 
akkreditált mérőszervezettel ellenőriztetni kell. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az üzemeltető a felügyelőség 
részére megküldi.

 (3) A  felhasznált tüzelőanyag típusának, vagy a  létesítmény üzemeltetésének olyan változását, amely a  mérési és 
ellenőrzési előírásokat befolyásolja, a  felügyelőségnek be kell jelenteni. A  felügyelőség a  bejelentést követően 
felülvizsgálja az üzemeltető számára előírt mérési követelményeket.

 (4) A kibocsátások ellenőrzéséhez használandó mintavételi és mérési pontok helyét a felügyelőség állapítja meg.

15. A kibocsátásmérések eredményeinek értékelése

22. § (1) A  folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek értékelését a  8.  mellékletben foglaltak szerint kell elvégezni. 
A kibocsátási határértékek betartása akkor tekintendő igazoltnak, ha teljesülnek a 8. mellékletben előírt feltételek.

 (2) Az  időszakos kibocsátásmérések eredményéből – ha az  adatok rendelkezésre állnak – órás középértékeket, 
egyébként a  mérési időszakra vonatkozó középértékeket kell képezni. A  kibocsátási határértékek betartása akkor 
tekintendő igazoltnak, ha a  mérési eredmények középértékei nem haladják meg az  1. vagy a  2.  mellékletben 
szereplő, az adott tüzelőberendezésre érvényes kibocsátási határértéket.

 (3) A  határértékeknek való megfelelés értékelése során az  átlagos kibocsátási értékek kiszámítása során az  indítási 
(felfűtési) és a leállítási időszakokat, valamint a 9. §-ban és a 16. §-ban foglalt eltérések időtartamát figyelmen kívül 
kell hagyni.

16. Az adatszolgáltatás sajátos szabályai

23. § (1) A  levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti adatszolgáltatást a  folyamatos, illetve időszakos mérések 
eredményeinek 22. §-ban meghatározott módon történő feldolgozása és értékelése alapján kell teljesíteni.

 (2) Az  ÁNT végrehajtásának időtartama alatt az  ÁNT-ben szereplő tüzelőberendezés üzemeltetője az  általános 
adatszolgáltatáson kívül az alábbi adatszolgáltatásokat nyújtja be a Főfelügyelőség részére:
a) a tárgyév augusztus 15-ig a tárgyév január 1. és június 30. között kibocsátott kén-dioxid, nitrogén-oxidok és 

szilárd anyag kibocsátás mennyiségét tonna mértékegységben, a kibocsátott füstgázmennyiségeket m3-ben, 
tüzelőanyagonkénti bontásban, és

b) a tárgyév február 15-ig a 6. melléklet 2. pontjában meghatározott adatokat táblázatos formában.
 (3) A  13.  § alapján korlátozott élettartammal kapcsolatos eltérést igénylő tüzelőberendezés üzemeltetője a  tárgyévet 

követő év február 15-ig benyújtja a  Főfelügyelőséghez a  2016. január 1-je óta felhasznált üzemórák számáról 
készített nyilvántartást.

 (4) A 14. § alapján mentességet kapott távfűtést végző tüzelőberendezés üzemeltetője tárgyév február 15-ig benyújtja 
a  Főfelügyelőséghez a  távfűtés céljából közszolgáltatási hálózatba gőz vagy forró víz formájában továbbított 
hasznos hőtermelésnek a  tüzelőberendezésre vonatkozó, az  adatszolgáltatást megelőző 5 év mozgó átlagában 
kifejezett arányát.

IV. FEjEzET
zÁró rENDELKEzéSEK

17. Hatályba léptető rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) 2016. január 1-jén lép hatályba

a) a 6. § (1), (6) és (7) bekezdése,
b) a 7. § (1) és (2) bekezdése,
c) a 8. § (1)–(3) bekezdése,
d) a 15. §,
e) a 20. § (2) bekezdése,
f ) a 22. § (1) és (2) bekezdése,
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g) a 23. § (1) és (3) bekezdése,
h) a 27. § (2) bekezdése,
i) az 1. melléklet,
j) az 5. melléklet 4. pontja,
k) a 7. melléklet 1. pontja és
l) a 8. melléklet.

18. Átmeneti rendelkezések

25. § (1) Az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezés esetén
a) a  dízel-, benzin- vagy gázüzemű motorokkal működtetett berendezésekre az  e  rendeletben foglalt 

előírásokat 2015. december 31-ig nem kell alkalmazni;
b) a 9–12. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket és kéntelenítési arányokat 2015. december 31-ig kell 

alkalmazni;
c) a  vegyes tüzelésű berendezéssel rendelkező létesítményekre, ideértve a  legalább kettő tüzelőanyag 

alternatív felhasználását is, a d) pont szerinti kivétellel, a 9–12. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket 
2015. december 31-ig kell alkalmazni, és a  kibocsátási határértéket a  felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt 
hőmennyiség arányában kell megállapítani;

d) a  nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más 
tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű berendezésnél:
da) ha a  tüzelőberendezés üzemeltetése során a  meghatározó tüzelőanyag legalább 50%-ban 

járul hozzá az  összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, a  meghatározó 
tüzelőanyagra vonatkozó 9–12. mellékletben foglalt, vagy

db) ha a  meghatározó tüzelőanyag 50%-nál kisebb arányban járul hozzá az  összes tüzelőanyag által 
biztosított bemenő hőteljesítményhez, az 5. melléklet 3. pontja szerint meghatározott

 kibocsátási határértékeket 2015. december 31-ig kell alkalmazni;
e) a  d)  pont db)  alpontjának alkalmazása során a  meghatározó tüzelőanyag kibocsátási határértékének 

kiszámításához, valamint az  egyes tüzelőanyagokra vonatkozó, tüzelőanyag típus szerint súlyozott 
kibocsátási határértékek kiszámításához a  9–12.  mellékletben szereplő kibocsátási határértéket kell 
figyelembe venni;

f ) a  2003. július 19-ét megelőzően létesítési engedélyt kapott 100 MWth-ot meghaladó, de 300 MWth-nál 
kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésnek 2016. január 1-jétől kell rendelkeznie 
mérőrendszerrel, amellyel a  füstgáz kén-dioxid-, nitrogén-oxid-, szilárd anyag- és oxigéntartalmát, 
hőmérsékletét és nyomását, valamint a nedvességtartalmát kell mérni és rögzíteni;

g) a  2003. július 19-ét követően létesítési engedélyt kapott 100 MWth-ot meghaladó, de 300 MWth-nál kisebb 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés mérőrendszerével 2015. december 31-ig csak 
a füstgáz kén-dioxid-, nitrogén-oxid-, szilárd anyag- és oxigéntartalmát kell mérni és rögzíteni;

h) a folyamatos kibocsátásmérés eredményeit feldolgozni és értékelni 2015. december 31-ig a 13. mellékletben 
foglaltak szerint kell;

i) az időszakos kibocsátásméréseket – ha a felügyelőség nem írja elő a folyamatos mérést – az üzemeltetőnek 
2015. december 31-ig legalább hathónapos gyakorisággal kell elvégezni oly módon, hogy az  időszakos 
kibocsátásmérések eredményeiből – ha az adatok rendelkezésre állnak – órás középértékeket, illetve a mérési 
időtartamra vonatkoztatott középértéket kell képezni.

 (2) Az (1) bekezdés i) pontjában foglalt esetben a kibocsátási határértékek akkor tekinthetők betartottnak, ha a mérések 
eredményeinek középértékei nem haladják meg a  9–12.  mellékletben szereplő, az  adott tüzelőberendezésre 
érvényes kibocsátási határértékeket.

19. Az Európai Unió jogának való megfelelés

26. §  Ez a  rendelet az  ipari kibocsátásokról (a  környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című,  
2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 24–36. pontjának, 28–41. cikkének és 
V. mellékletének való megfelelést szolgálja.
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20. Hatályon kívül helyező rendelkezések

27. § (1) Hatályát veszti az  50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet.

 (2) Hatályát veszti a 9–13. melléklet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

16 
 

 
1. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
Kibocsátási határértékek az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezések esetében 
 
1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd 
tüzelőanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, 
gázturbináktól és gázmotoroktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf%, gázturbinák és 
gázmotorok esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 
 
A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége MWth. 
 
2. SO2 kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó 
tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:  
 

 A B C D E 
1 Teljes névleges bemenő 

hőteljesítmény 
 (MWth) 

Szén, lignit és 
egyéb szilárd 
tüzelőanyag 

Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok 

2 50 ≤ Pth ˂ 100 400 200 300 350 
3 100 ≤  Pth ≤ 300 250 200 300 250 
4 Pth > 300 200 200 200 200 

 
2.1. Azon szilárd tüzelőanyagot használó, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, az SO2 kibocsátási határérték 800 mg/Nm3. 
 
2.2. Azon folyékony tüzelőanyagot használó, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések 
esetében, amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, az SO2 kibocsátási határérték a 300 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű berendezések esetében 850 mg/Nm3, a 300 MWth-ot meghaladó 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű berendezések esetében pedig 400 mg/Nm3. 
 
2.3. A tüzelőberendezés azon részére, amely közös kéményen egy vagy több külön 
füstcsatornán keresztül bocsátja ki a füstgázokat, és amely egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemel többet évi 1500 üzemóránál, vonatkoznak az előző két pontban rögzített 
kibocsátási határértékek, és azokat a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye 
alapján kell megállapítani. Ebben az esetben minden egyes ilyen füstcsatorna kibocsátását 
külön kell ellenőrizni. 
 
3. SO2 kibocsátási határértékek (mg/Nm3) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó 
tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 
 

 A B 
1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, a 2-4. sor kivételével 35 
2 Propán-bután gáz 5 
3 Alacsony fűtőértékű gázok kokszolókemencéből (kamragáz) 400 
4 Alacsony fűtőértékű gázok nagyolvasztóból (kohógáz) 200 
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A finomítási maradékanyagok gázosításából keletkező, alacsony fűtőértékű gázokat égető, I. 
és II. kategóriájú tüzelőberendezéseknél az SO2 kibocsátási határérték 800 mg/Nm3. 
 
4. NOx kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó 
tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével: 
 

 A B C D 
1 Teljes névleges bemenő 

hőteljesítmény (MWth) 
Szén, lignit és egyéb szilárd 

tüzelőanyag 
Biomassza és 

tőzeg 
Folyékony 

tüzelőanyagok 
2 50 ≤ Pth ˂ 100 300 

450 lignitpor égetése esetén 
300 450 

3 
4 100 ≤ Pth ≤ 300 200 250 200 

5 Pth > 300 200 200 150 

 
4.1. A nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat saját 
fogyasztás céljából felhasználó, 500 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, az NOx kibocsátási 
határérték 450 mg/Nm3.  
 
4.2. Azon vegyipari létesítményeken belüli, 500 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek 
folyékony termelési maradékanyagot nem kereskedelmi tüzelőanyagként, saját fogyasztás 
céljából használnak fel, az NOx kibocsátási határérték 450 mg/Nm3. 
 
4.3. Azon szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó, 500 MWth-ot meg nem haladó 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 
üzemóránál, az NOx kibocsátási határérték 450 mg/Nm3. 
 
4.4. Azon szilárd tüzelőanyagot használó, 500 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű, I. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az NOx kibocsátási 
határérték 450 mg/Nm3. 
 
4.5. Azon folyékony tüzelőanyagot használó, 500 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezéseknél, amelyek egy ötéves időszak 
mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az NOx kibocsátási 
határérték 400 mg/Nm3. 
 
4.6. A tüzelőberendezés azon részére, amely közös kéményen egy vagy több külön 
füstcsatornán keresztül bocsátja ki a füstgázokat, és amely egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem üzemel többet évi 1500 üzemóránál, vonatkoznak a 4.3-4.5. pontban rögzített 
kibocsátási határértékek, és azokat a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye 
alapján kell megállapítani. Ebben az esetben minden egyes füstcsatorna kibocsátását külön 
kell ellenőrizni. 
 
5. NOx kibocsátási határértékek (mg/Nm3) és CO kibocsátási határértékek (mg/Nm3) gáz 
halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és 
gázmotorok kivételével: 
 



84038 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 201. szám 

18 
 

 A B C 
1  NOx CO 
2 Földgáz 100 100 
3 Kohógáz, kamragáz vagy finomítási maradékanyagok 

gázosításából származó alacsony fűtőértékű gázok 
200 nincs 

határérték. 
4 Egyéb gázok 200 nincs 

határérték 
 
A földgáztól eltérő gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó, 500 MWth-ot meg nem haladó 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében az 
NOx kibocsátási határérték 300 mg/Nm3.  
 
6. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot 
használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 
 

 A B C D 
1 Teljes névleges bemenő 

hőteljesítmény 
(MWth) 

Szén, lignit és 
egyéb szilárd 
tüzelőanyag 

Biomassza és 
tőzeg 

Folyékony 
tüzelőanyagok 

2 50 ≤ Pth ˂ 100 30 30 30 
3 100 ≤ Pth ≤ 300 25 20 25 
4 Pth > 300 20 20 20 

 
6.1. A nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat saját 
fogyasztás céljából felhasználó I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében a szilárd 
anyag kibocsátási határérték 50 mg/Nm3. 
 
6.2. Szilárd tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, 
a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg az 1 mg/Nm3 kibocsátási 
határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 
 
6.3. Folyékony tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az 
ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg a 3 mg/Nm3 
kibocsátási határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 
 
7. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm3) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot 
használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével: 
 
 A B 
1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, a 2-3. sor kivételével 5 
2 Kohógáz 10 
3 Az acélipar által előállított, máshol felhasználható gázok 30 
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8. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm3) szilárd tüzelőanyagot használó 
tüzelőberendezések esetében: 
 

 A B C 
1 Teljes névleges bemenő 

hőteljesítmény 
(MWth) 

Kloridok 
 (Vízoldhatók, HCl-ben 

kifejezve) 

Fluoridok  
(Vízoldhatók, HF-ben 

kifejezve) 
2 50 ≤ Pth˂ 100 200 30 
3 Pth ≥ 100 100 15 

 
9. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm3) folyékony tüzelőanyagot 
használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével: 
 
 A B 
1 Kloridok (Vízoldhatók, HCl-ben kifejezve) 30 
2 Fluoridok (Vízoldhatók, HF-ben kifejezve) 5 

 
10. Gázturbinákra és gázmotorokra vonatkozó kibocsátási határértékek: 
 
 A B C D E 
1  SO2 

(mg/Nm3) 
NOx 

(mg/Nm3) 
CO 

(mg/Nm3) 
korom 

(Bacharach 
skála szerinti 

feketedési 
szám) 

2 Könnyű vagy középpárlatokat 
folyékony tüzelőanyagként 
használó gázturbinák 

120 90 100 4 

3 Földgázzal üzemelő gázturbinák nincs 
határérték 

50 100 4 

4 Egyéb gázokkal üzemelő 
gázturbinák 

nincs 
határérték 

120 nincs 
határérték 

4 

5 Gázmotorok nincs 
határérték 

100 100 nincs 
határérték 

 
10.1. Földgázzal üzemelő gázturbináknál az NOx kibocsátási határérték 75 mg/Nm3 az alábbi 
esetekben (a gázturbina hatásfokát a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények 
között meghatározva): 

10.1.1. olyan gázturbinák esetében, amelyek kapcsoltan hőt és villamos energiát termelnek, 
és összhatásfokuk nagyobb, mint 75%; 

10.1.2. olyan gázturbinák esetében, amelyek kombinált ciklusban működnek, és teljes 
elektromos hatásfokuk egy év átlagát tekintve nagyobb, mint 55%; 

10.1.3. mechanikus hajtásra használt gázturbinák esetében. 
 
10.2. A 10.1. pontban meghatározott kategóriákba nem tartozó, egyszeres ciklusú gázturbinák 
esetében, amelyek hatásfoka (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között 
meghatározva) 35%-nál nagyobb, az NOx kibocsátási határérték 50xη/35, ahol az „η” a 
gázturbina hatásfoka, %-ban (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között 
meghatározva).  
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10.3. Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó gázturbinák esetében a 10. pontban szereplő 
táblázatban meghatározott NOx és CO kibocsátási határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb 
terhelésre vonatkoznak. 
 
10.4. Azoknál a gázturbináknál, amelyek 2002. november 27. előtt kaptak először létesítési 
engedélyt, vagy amelyek üzemeltetői ezen időpont előtt nyújtottak be teljes engedélykérelmet, 
a berendezést pedig legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe helyezték, és amelyek egy 
ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az NOx 
kibocsátási határérték földgáz égetése esetén 150 mg/Nm3, egyéb gázok vagy folyékony 
tüzelőanyagok égetése esetén pedig 200 mg/Nm3. 
 
10.5. A tüzelőberendezés azon részére, amely közös kéményben egy vagy több külön 
füstcsatornán keresztül bocsátja ki a füstgázokat, és amely egy ötéves időszak mozgó átlagát 
tekintve nem működik többet évi 1500 üzemóránál, vonatkoznak a 10.4. pontban rögzített 
kibocsátási határértékek, és azokat a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye 
alapján kell megállapítani. Ebben az esetben minden egyes füstcsatorna kibocsátását külön 
kell ellenőrizni. 
 
10.6. A 300 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű gázturbinák 
esetében a korom – Bacharach-skála szerinti –  kibocsátási határértéke: 2. 
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2. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
 
Kibocsátási határértékek a IV. kategóriájú tüzelőberendezések esetében 
 
1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd 
tüzelőanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, 
gázturbináktól és gázmotoroktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf%, gázturbinák és 
gázmotorok esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 
 
A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége MWth. 
 
2. SO2 kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó 
tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével: 
 

 
3. SO2 kibocsátási határértékek (mg/Nm3) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó 
tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével: 
 
 A B 
1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, a 2-4. sor kivételével 35 
2 Propán-bután gáz 5 
3 Alacsony fűtőértékű gázok kokszolókemencéből (kamragáz) 400 
4 Alacsony fűtőértékű gázok nagyolvasztóból (kohógáz) 200 

 
4. NOx kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével: 
 
 A B C D 
1 Teljes névleges 

bemenő 
hőteljesítmény 

(MWth) 

Szén, lignit és egyéb szilárd 
tüzelőanyag 

Biomassza és 
tőzeg 

Folyékony 
tüzelőanyagok 

 A B C D E 
1 Teljes névleges 

bemenő 
hőteljesítmény 

(MWth) 

Szén, lignit és 
egyéb szilárd 
tüzelőanyag 

Biomassza Tőzeg Folyékony 
tüzelőanyagok 

2 50 ≤ Pth ˂ 100 400 200 300 350 
3 100 ≤ Pth ≤ 300 200 200 300 

250 fluidágyas 
tüzelés esetén 

200 
4 

5 Pth > 300 150 
200 keringtetett 

vagy nyomás alatti 
fluidágyas tüzelés 

esetén 

150 150 
200 fluidágyas 
tüzelés esetén 

150 
6 
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2 50 ≤ Pth ˂ 100 300 
400 lignitpor égetése esetén 

250 300 
3 
4 100 ≤ Pth ≤ 300 200 200 150 
5 Pth > 300 150 

200 lignitpor égetése esetén 
150 100 

6 
 
5. Az NOx kibocsátási határérték 100 mg/Nm3, a CO kibocsátási határérték 100 mg/Nm3 a 
gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és 
gázmotorok kivételével. 
 
6. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot 
használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével: 
 
 A B 
1 Teljes névleges bemenő hőteljesítmény  

(MWth) 
 

2 50 ≤ Pth ≤ 300 20 
3 Pth> 300 10 

20 biomassza és tőzeg esetében 4 
 
6.1 Szilárd tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a 
vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg az 1 mg/Nm3 határértéket. A 
felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 
 
6.2 Folyékony tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az 
ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg a 3 mg/Nm3 
határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 
 
7. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm3) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot 
használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével: 
 
 A B 
1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, a 2-3. sor kivételével 5 
2 Kohógáz 10 
3 Az acélipar által előállított, máshol felhasználható gázok 30 

 
8. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm3) szilárd tüzelőanyagot használó 
tüzelőberendezések esetében 
 
 A B C 
1 Teljes névleges 

bemenő 
hőteljesítmény  

(MWth) 

Kloridok 
(Vízoldhatók, HCl-ben 

kifejezve) 

Fluoridok 
(Vízoldhatók, HF-ben 

kifejezve) 

2 50 ≤ Pth ˂ 100 200 30 
3 Pth ≥ 100 100 15 
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9. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm3) folyékony tüzelőanyagot 
használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével: 
 
 A B 
1 Kloridok (Vízoldhatók, HCl-ben kifejezve) 30 
2 Fluoridok (Vízoldhatók, HF-ben kifejezve) 5 

 
10. Gázturbinák és gázmotorok kibocsátási határértékei 
 
 A B C D E 
1  SO2 

(mg/Nm3) 
NOx 

(mg/Nm3) 
CO 

(mg/Nm3) 
korom 

(Bacharach 
skála szerinti 

feketedési 
szám) 

2 Könnyű vagy középpárlatokat 
folyékony tüzelőanyagként 
használó gázturbinák 

120 50 100 4 

3 Gáz halmazállapotú 
tüzelőanyagot használó 
gázturbinák 

nincs 
határérték 

50 100 4 

4 Gázmotorok nincs 
határérték 

75 100 nincs 
határérték 

 
10.1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó, egyszeres ciklusú gázturbinák esetében, 
amelyek hatásfoka (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között 
meghatározva) 35%-nál nagyobb, az NOx kibocsátási határérték 50xη/35, ahol az „η” a 
gázturbina hatásfoka, %-ban (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között 
meghatározva). 
 
10.2 Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó gázturbinák esetében a 10. pontban 
meghatározott táblázatban meghatározott NOx és CO kibocsátási határértékek kizárólag 70%-
nál nagyobb terhelésre vonatkoznak. 
 
10.3 A 300 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű gázturbinák esetében 
a korom – Bacharach-skála szerinti – kibocsátási határértéke: 2. 
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3. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
A légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak átszámítása a vonatkoztatási 
oxigéntartalomra 
 
A légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációját a következő képlet alkalmazásával kell a 
megadott vonatkoztatási oxigéntartalomra átszámítani: 
 

CV = 
21 (tf %) – OV (tf %)  

x CM, 
21 (tf %) – OM (tf %) 

 
ahol 
CV = a légszennyező anyag tömegkoncentrációja a megadott vonatkoztatási O2-
koncentrációra átszámítva, mg/Nm3-ben, 
OV = megadott vonatkoztatási O2-koncentráció, térfogatszázalékban, 
OM = a füstgázban mért O2-koncentráció, térfogatszázalékban, 
CM = a légszennyező anyag mért tömegkoncentrációja, mg/Nm3-ben, 
tf% = térfogatszázalék. 
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4. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
A kibocsátási határérték és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályai 
gázturbinából és gáz póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló tüzelőberendezéseknél 
 
1. A tüzelőberendezés üzemeltetésének feltételei: 
 
1.1. a hőhasznosító kazán égéslevegőjét kizárólag a gázturbina füstgázai biztosítják; 
 
1.2. a gázturbina füstgázainak teljes mennyiségét égéslevegőként betáplálják a kazánba; 
 
1.3. a gázturbinához külön (by-pass) kémény nem tartozik; 
 
1.4. a gázturbinát és a hőhasznosító kazánt azonos jellemzőkkel bíró, gáz halmazállapotú 
tüzelőanyaggal működtetik; 
 
1.5. a hőhasznosító kazán a gázturbina üzemeltetése nélkül, önállóan nem működhet. 
 
2. A kibocsátási határérték számítása az egyes légszennyező anyagokra: 
 

En =  mGT x EGT + mK x EK  
 mGT + mK  

 
ahol 
En = kibocsátási határérték mg/Nm3-ben, a gázturbinában és a hőhasznosító kazánban 
történő egyidejű tüzelés esetében, 
EGT = kibocsátási határérték mg/Nm3-ben, gázturbina esetében, 
EK = kibocsátási határérték mg/Nm3-ben, gáztüzelésű kazán esetében, 
mGT = a gáztüzelésű gázturbinába bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban, 
mK = a gáztüzelésű kazánba bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban. 
 
 
3. A kazánból kilépő füstgázban a vonatkoztatási oxigéntartalom számítása: 
 

Ov =  mGT x OGT + mK x OK  ,  mGT + mK  
 
ahol 
Ov = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció, térfogatszázalékban, 
OGT = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció gázturbina esetében, térfogatszázalékban (15%), 
OK = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció gáztüzelésű kazán esetében, térfogatszázalékban 
(3%), 
mGT = a gáztüzelésű gázturbinába bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban, 
mK = a gáztüzelésű kazánba bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban. 
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5. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
A kibocsátási határérték és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályai 
vegyes tüzelésű berendezéseknél 
 
1. Többféle – eltérő kibocsátási határértékű – tüzelőanyag egyidejű felhasználása esetén a 
kibocsátási határértéket szennyezőanyagonként a következő képlettel kell kiszámítani: 
 

En =  
q1 x E1 + q2 x E2…+ qz x Ez  , 

q1 + q2….+qz  
 
ahol 
En = a kibocsátási határérték mg/Nm3-ben, többféle tüzelőanyag egyidejű felhasználása 
esetén, 
E1 = az 1 jelű tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték mg/Nm3-ben, 
E2 = a 2 jelű tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték mg/Nm3-ben, 
Ez = a z jelű tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték mg/Nm3-ben, 
q1 = az 1 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban, 
q2 = a 2 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban. 
qz = a z jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban. 
 
 
2. A vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítás módszere többféle – eltérő 
vonatkoztatási oxigéntartalmú – tüzelőanyag egyidejű alkalmazása esetén. 
 
Többféle – eltérő vonatkoztatási oxigéntartalmú (1, 2 jelű) – tüzelőanyag egyidejű 
alkalmazása esetében a vonatkoztatási oxigéntartalmat a különböző tüzelőanyagokkal bevitt 
hőteljesítmény arányában a következő képlettel kell kiszámítani: 
 

OV =  
q1 x O1 + q2 x O2 …..+ qz x Oz  , 

 q1 + q2……+ qz  
 
ahol 
OV = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció tf%-ban, 
O1 = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció az 1 jelű tüzelőanyag esetében tf%-ban, 
O2 = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció a 2 jelű tüzelőanyag esetében tf%-ban, 
Oz = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció a z jelű tüzelőanyag esetében tf%-ban, 
q1 = az 1 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban, 
q2 = a 2 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban, 
qz = a z jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban. 
  
3. A 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyersolaj finomításból származó lepárlási és 
átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt saját 
fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű tüzelőberendezések esetében alkalmazandó 
kibocsátási határértéket, ha a meghatározó tüzelőanyag 50%-nál kisebb arányban járul hozzá 
az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, az alábbi módon kell 
meghatározni: 
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3.1. A meghatározó tüzelőanyag kibocsátási határértékének kiszámítása: 
 
Emegh.= 2 x Emax- Emin 
 
 
ahol 
Emegh. = a meghatározó tüzelőanyag kibocsátási határértéke mg/Nm3-ben, 
Emax = a meghatározó tüzelőanyagra az 1. mellékletben meghatározott kibocsátási határérték 
mg/Nm3-ben (figyelembe véve a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményét), 
Emin = az 1. melléklet szerint a legalacsonyabb kibocsátási határértékkel rendelkező 
tüzelőanyag kibocsátási határértéke mg/Nm3-ben (figyelembe véve a tüzelőberendezés teljes 
névleges bemenő hőteljesítményét). 
 
3.2 Az egyes tüzelőanyagokra vonatkozó, tüzelőanyag típus szerint súlyozott kibocsátási 
határértékek kiszámítása: 

Eks =  qk x Ek  
 q1 + q2 + ….. qn  

 
ahol 
Eks  = az adott tüzelőanyag típus súlyozott kibocsátási határértéke mg/Nm3-ben, 
Ek  = a meghatározó tüzelőanyag esetén a 3.1 pont alapján számított kibocsátási 
határérték vagy az adott tüzelőanyag 1. mellékletben szereplő kibocsátási határértéke 
mg/Nm3-ben, 
qk  = az adott tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítmény MWth-ban, 
n  = a felhasznált tüzelőanyag típusok száma, 
q1+q2+..qn = az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítmény. 
 
3.3 A 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint alkalmazandó kibocsátási határérték meghatározása: 
 
E = E1s + E2s + ……Ens 

 
 
4. A kőolajfinomítókban működő, a nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási 
maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából 
felhasználó, vegyes tüzelésű tüzelőberendezéseknél, a gázturbinák és gázmotorok kivételével, 
az alábbi SO2 kibocsátási határértéket kell alkalmazni: 
 
4.1.  I. és II. kategóriájú tüzelőberendezéseknél: 1000 mg/Nm3; 
 
4.2. III. kategóriájú tüzelőberendezéseknél: 600 mg/Nm3. 
 
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd 
tüzelőanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagok esetében 3 
tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 
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6. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
Az átmeneti nemzeti terv tartalma, követelményei 
 
1. Az ÁNT felépítése 
1.1. Az ÁNT az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozik.  
1.2. Az ÁNT tartalmazza a hatálya alá tartozó tüzelőberendezések kén-dioxid, nitrogén-
oxidok és szilárd anyag kibocsátását. A gázturbinák esetében kizárólag a nitrogén-oxid 
kibocsátás tartozik az ÁNT hatálya alá. 
1.3. Az ÁNT nem vonatkozik az alábbi tüzelőberendezésekre: 
1.3.1. a 13. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó tüzelőberendezések; 
1.3.2. a kőolaj-finomítókban működő olyan tüzelőberendezések, amelyek a finomító 
maradékanyagainak gázosításából származó, alacsony fűtőértékű gázokat, illetve a nyersolaj 
finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más 
tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából égetik el; 
1.3.3. a 14. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó tüzelőberendezések. 
1.4 Az ÁNT tartalma: 
1.4.1. az ÁNT hatálya alá tartozó összes tüzelőberendezés jegyzéke, ismertetve azok összes 
lényeges működési jellemzőjét;  
1.4.2. az a mérték, amely számítások alapján a 2016-ra és 2019-re megállapított 
összkibocsátási mennyiségen belül az egyes tüzelőberendezések kibocsátásának tudható be;  
1.4.3. az összkibocsátási mennyiségeket szennyező anyagonként ismertető táblázat a 2016., 
2017., 2018., 2019. évre és 2020. első félévére vonatkozóan;  
1.4.4. az összkibocsátási mennyiségek kiszámításának levezetése;  
1.4.5. az ÁNT végrehajtásának nyomon követése, és a Bizottság felé történő jelentés módja. 
 
 
 
2. Az ÁNT hatálya alá tartozó tüzelőberendezések éves adatszolgáltatásának tartalma: 
2.1. a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye MWth-ban kifejezve; 
2.2. a tüzelőberendezés típusa: kazán, gázturbina, gázmotor, egyéb (megadva típusát); 
2.3. a tüzelőberendezés üzembe helyezésének időpontja; 
2.4. a kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szilárd anyag teljes éves kibocsátása t/év-ben kifejezve; 
2.5. a tüzelőberendezések üzemóráinak száma; 
2.6. a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt energia éves mennyisége TJ/év-ben kifejezve 
tüzelőanyag-típus szerinti bontásban [kőszén, lignit, biomassza, tőzeg, egyéb szilárd 
tüzelőanyagok (megadva annak típusát), folyékony tüzelőanyagok, földgáz, egyéb gáznemű 
tüzelőanyagok (megadva annak típusát)]. 
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7. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
Minimális kéntelenítési arányok 
 
1. Az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális kéntelenítési 
arányok 
 
 A B 
1 Teljes névleges bemenő 

hőteljesítmény (MWth) 
Minimális kéntelenítési arány 

2  I. és II. kategóriájú 
tüzelőberendezés 

III. kategóriájú 
tüzelőberendezés 

3 50 ≤  Pth ≤ 100 80 % 92 % 
4 100 < Pth ≤ 300 90 % 92 % 
5 Pth > 300 96 % 96 % 

 
Az olajpalát égető, 300 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. 
kategóriájú tüzelőberendezések esetében a minimális kéntelenítési arány 95%. 
 
2. A IV. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális kéntelenítési arányok: 
 
 A B 
1 Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MWth) Minimális kéntelenítési arány 
2 50 ≤ Pth  ≤100 93 % 
3 100 <Pth ≤ 300 93 % 
4 Pth > 300 97 % 

 
3. Az 1. és 2. pontban meghatározott minimális kéntelenítési arányokat havi átlagos 
határértékként kell alkalmazni. 
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8. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
A folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek értékelése 
 
1. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek betartása akkor tekintendő 
igazoltnak, ha 
1.1. egyetlen érvényesített havi átlagérték sem haladja meg az 1. vagy a 2. mellékletben 
foglalt vonatkozó kibocsátási határértékeket, 
1.2. egyetlen érvényesített napi átlagérték sem haladja meg az 1. vagy a 2. mellékletben 
foglalt vonatkozó kibocsátási határértékek 110%-át, vagy 
1.3. kizárólag szénnel működő kazánokból álló, 50 MWth alatti teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezések esetében egyetlen érvényesített napi 
átlagérték sem haladja meg az 1. vagy a 2. mellékletben foglalt vonatkozó kibocsátási 
határértékek 150 %-át, és 
1.4. az érvényesített, órás átlagértékek 95 %-a az év folyamán nem haladja meg az 1. vagy a 
2. mellékletben foglalt vonatkozó kibocsátási határértékek 200%-át. 
 
2.  Az egyedi mérési eredmények 95%-os konfidencia intervallumának értéke nem haladhatja 
meg a kibocsátási határértékek alábbi százalékos értékét:  
 

 A B 
1 Szén-monoxid 10 % 
2 Kén-dioxid 20 % 
3 Nitrogén-oxidok 20 % 
4 Szilárd anyag 30 % 

 
A 95%-os konfidencia-intervallum az a határértéknek megfelelő mértékegységben kifejezett 
tartomány, amelybe az egyedi mérések során nyert mérési sorozat mért értékeinek 95%-a 
esik. 
 
3. Az érvényesített órás és napi átlagértékeket az érvényes órás átlagértékekből kell 
meghatározni a 2. pont szerint meghatározott konfidencia-intervallum értékének levonását 
követően. 
 
4. Minden olyan napra vonatkozó napi középértéket érvényteleníteni kell, amely a nap 
folyamán a mérőrendszer hibás működése, vagy annak karbantartása miatt háromnál több órás 
középértéket érvénytelenítettek. 
 
5. Ha egy naptári éven belül több mint 10 napot érvénytelenítenek a 4. pontban foglalt ok 
miatt, a felügyelőség kötelezi az üzemeltetőt, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket a 
folyamatos mérőrendszer megbízhatóságának biztosítása érdekében. 
 
6. Az átlagos kibocsátási határértékek kiszámításakor nem kell figyelembe venni a 9. § (1) és 
(2) bekezdésében, valamint a 16. §-ban foglalt időszakok alatt, valamint az indítási és a 
leállítási időszakban végzett méréseket. 
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9. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
Szilárd halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett, I., II és III. kategóriájú 
tüzelőberendezések kibocsátási határértékei 2015. december 31-ig 
 
1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 6 tf% 
oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 
 
A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége: MWth.  
 
2. Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek: 
 
 A B C D 

1  Szennyező anyag 
 

Kibocsátási határérték (mg/Nm3) 
2 50 ≤ Pth< 100 100 ≤ Pth< 500 Pth ≥ 500 
3 Szilárd anyag 100 50 50 
4 Szén-monoxid (CO) 250 250 250 

5  Nitrogén-oxidok  
(NO2-ben kifejezve) 

600 
 500 

6 Lignit tüzelés esetén: 300 
7 Fluid tüzelésű kazánok esetén: 200 
8 Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben 

kifejezve) 
2000 2000-400 

(lineáris 
csökkenés) 

400 

9 Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben 
kifejezve) 

200 100 100 

10  Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben 
kifejezve) 

30 15 15 

 
2.1. Ha a szén minősége miatt a kén-dioxidra vonatkozó kibocsátási határértékek nem 
tarthatók be, az alábbi kéntelenítési arányokat kell betartani: 
 
 A B 

1 Névleges bemenő hőteljesítmény 
Pth (MWth) 

Kéntelenítési arány  
(%) 

2 Pth ≤ 100 ≥ 60 
3 100 < Pth ≤  300 ≥ 75 
4 300 < Pth ≤ 500 ≥ 90 
5 Pth > 500 ≥ 94 

 
2.1.1. 500 MWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű berendezés esetén, ha a 
füstgázkéntelenítő berendezés létesítését vagy mész(kő)-injektálási technológia 
megvalósítását 2001. január 1. előtt megkezdték, akkor a legalább 92%-os kéntelenítési arányt 
kell betartani. 
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2.1.2. A hibrid-fluid tüzelési rendszerre történt, illetve történő átalakítás esetében, az 
átalakításra került, illetve kerülő szilárd halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelő 
tüzelőberendezéseknél a kéntelenítési aránynak legalább 75%-osnak kell lennie. 
Azon tüzelőberendezés esetében, amelynél a kibocsátási határérték helyett előírt kéntelenítési 
arányt kell betartani, a határérték túllépés mértéke a tényleges kéntelenítési arányhoz és az 
előírt kéntelenítési arányhoz tartozó kén-dioxid kibocsátások különbsége. 
 
2.2.. Tüzelőanyagnak minősített szilárd anyag (nem szén) alkalmazása esetén a kadmium, a 
kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja 
meg az 1 mg/Nm3 határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 
 
3. A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek: 
 
 A B C 

1  Szennyező anyag 
 

Kibocsátási határérték (mg/Nm3) 
2 50 ≤ Pth< 100 Pth ≥ 100 
3  Szilárd anyag 50 30 
4  Szén-monoxid (CO) 250 250 
5  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)() 400 200 
6 
 

Lignit tüzelés 
esetén: 300 

Biomassza tüzelés 
esetén, 

Pth<300MWth: 300 
7 Fluid tüzelés esetén: 

200 
 

8  Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 850 
Biomassza tüzelés 

esetén: 200 

200 
9 

10  Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve) 200 100 
11  Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve) 30 15 

 
3.1. Ha a szén minősége miatt a kén-dioxidra vonatkozó kibocsátási határértékek nem 
tarthatók be, az alábbi kibocsátási határértékeket vagy kéntelenítési arányokat kell betartani: 
 
 A B C D 

1 Névleges bemenő hőteljesítmény 
Pth (MWth) 

Kibocsátási 
határérték  
(mg/Nm3) 

 Kéntelenítési arány  
(%) 

2 Pth≤ 300 300 vagy ≥ 92 
3 Pth>300 400 és ≥ 95 

 
3.2. Tüzelőanyagnak minősített szilárd anyag (nem szén) alkalmazása esetén a kadmium, a 
kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja 
meg az 1 mg/Nm3 határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 
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10. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
 
 
Folyékony halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett, I., II. és III. kategóriájú 
tüzelőberendezések kibocsátási határértékei (a gázturbinák kivételével) 2015. december 31-
ig 
 
1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% 
oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.  
 
A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége: MWth.  
 
2. Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek. 
 

 A B C D 
1 Szennyező anyag 

 
 Kibocsátási határérték  

(mg/Nm3) 
2   50≤Pth<300  300≤Pth<500 Pth≥500 
3  Szilárd anyag  50 

4  Szén-monoxid (CO)  175 
5  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)  450  400 

6  Kén-dioxid és kén-trioxid 
(SO2-ben kifejezve) 

 1700 1700-400 
(lineáris 

csökkenés) 

 400 

7  Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)  30 
8  Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve)  5 
9  Fémek és arzén együtt  3 

 
2.1. A 0,06%-nál nagyobb hamutartalmú folyékony tüzelőanyagot felhasználó, 500 MWth-nál 
kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés esetében a szilárd anyag 
kibocsátási határérték 100 mg/Nm3. 
 
2.2. A táblázat A oszlop 9. sorában a következő fémeket kell figyelembe venni: kadmium, 
kobalt, króm, nikkel, ólom, vanádium. A felsorolt fémeket és az arzént elemi állapotban kell 
megadni. 
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3. A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek: 
 

 A B C D 
1  

Szennyező anyag 
 Kibocsátási határérték  

[mg/Nm3] 
2  50≤Pth<100  100≤Pth<300 Pth ≥300 

3  Szilárd anyag  50  30 
4  Szén-monoxid (CO)  175 
5  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)  400  200 
6  Kén-dioxid és kén-trioxid 

(SO2-ben kifejezve) 
 850 400-200 

(lineáris 
csökkenés)  

 200 

7  Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)  30 
8  Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve)  5 
9  Fémek és arzén együtt  3 

 
A táblázat A oszlop 9. sorában a következő fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, 
króm, nikkel, ólom, vanádium. A felsorolt fémeket és az arzént elemi állapotban kell 
megadni. 
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11. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

Gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett, I., II. és III. kategóriájú 
tüzelőberendezések kibocsátási határértékei (a gázturbinák kivételével) 2015. december 31-
ig 

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% 
oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.  
 
A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége: MWth.  
 
2. Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek: 
 

 A B C 
1  

Szennyező anyag 
 

 Kibocsátási határérték  
(mg/Nm3) 

2  50 ≤ Pth< 500 Pth ≥ 500 
3  Szilárd anyag 

 - .általános esetben 
 - nagyolvasztó gáz 
 - acélipari, másutt felhasználható gázok, 
kokszolókemence gáz (kamragáz) 

 
 5 

 10 
  50 

4 
5 
6 

7  Szén-monoxid (CO)  100 
8  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)  300  200 

9  Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 
 - gáz halmazállapotú tüzelőanyag általában 
 - cseppfolyósított gáz 
- olajfinomító maradékainak elgázosítása során 
keletkező gázok, kokszolókemence gáz (kamragáz) 
és nagyolvasztó gáz (kohógáz) 

 
 35 
 5 
 
 

800 

10 
11 
12 

 
3. A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek: 
 

 A B C 
1  

Szennyező anyag 
 

 Kibocsátási határérték  
(mg/Nm3) 

2  50≤ Pth<300 Pth ≥ 300 
3  Szilárd anyag 

 - általános esetben 
 - nagyolvasztó gáz 
 - acélipari, másutt felhasználható gázok, 
kokszolókemence gáz (kamragáz) 

 
 5 

 10 
  50 

4 
5 
6 

7  Szén-monoxid (CO)  100 
8  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 

- földgáz 
- egyéb gázok 

 
150 

 
100 9 

10 200 
11  Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve)  

- gáz halmazállapotú tüzelőanyag általában 
- cseppfolyósított gáz 
- kokszolókemence gáz (kamragáz)  
 - nagyolvasztó gáz (kohógáz) 

 
35 
5 

400 
200 

12 
13 
14 
15 
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12. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
Gázturbinák kibocsátási határértékei 2015. december 31-ig 
 
1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf% 
oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.  
 
A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége: MWth. A névleges bemenő 
hőteljesítményt a gázturbinák teljesítményének mérésére vonatkozó ISO 2314 számú 
szabvány szerinti névleges teljesítményen történő működés esetére kell meghatározni. 
 
2. Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek: 
 

 A B C 
1  

Szennyező anyag 
 

Kibocsátási határérték  
(mg/Nm3) 

2 50 ≤ Pth< 300 Pth ≥ 300 
3  Szilárd anyag (korom, feketedési szám a 

Bacharach-skála szerint) 
4 2 

4  Szén-monoxid (CO)  100 
5  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)   

  - olajtüzelés 200 170 
  - gáztüzelés 150 90 

6  Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 
folyékony tüzelőanyag 

120 

 
3. A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek: 
 
A határértékeket csak a gázturbinák 70%-os vagy annál nagyobb terhelése esetén kell 
betartani. A gázturbinák 70%-nál kisebb terhelése esetén a kibocsátási határértékek a 2. 
pontban meghatározott értékek. 
 

 A B C 
1  

Szennyező anyag 
 

 Kibocsátási határérték  
(mg/Nm3) 

2  50 ≤ Pth< 300 Pth ≥ 300 
3  Szilárd anyag (korom, feketedési szám a 

Bacharach-skála szerint) 
4 2 

4  Szén-monoxid (CO) 100 
5  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 50 
6  Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 

folyékony tüzelőanyag 
120 

 
3.1. A nitrogén-oxidokra megadott határértékek nem vonatkoznak azokra a gázturbinákra, 
amelyek éves üzemideje nem haladja meg az 500 órát. Az 500 óránál kevesebb éves 
üzemidejű gázturbináknál a nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határértékek a 2. 
pontban meghatározott értékek. 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 201. szám 84057

38 
 

3.2. Az alábbi esetekben (a gázturbina hatásfokát a vonatkozó ISO 2314 számú szabványnak 
megfelelő körülmények között meghatározva) a nitrogén-oxid kibocsátási határérték 75 
mg/m3: 
3.2.1. olyan gázturbinák esetében, amelyek kapcsoltan hőt és villamos energiát termelnek, és 
összhatásfokuk nagyobb, mint 75%; 
3.2.2. olyan gázturbinák esetében, amelyek kombinált ciklusban működnek, és 
összhatásfokuk egy év átlagát tekintve nagyobb, mint 55%; 
3.2.3. mechanikus hajtásra használt gázturbinák esetében. 
 
3.3. Nyílt ciklusú gázturbinák esetében, amelyek a 3.2. pont szerinti kategóriák egyikébe sem 
sorolhatók, de a hatásfokuk nagyobb, mint 35% (a vonatkozó ISO 2314 számú szabványnak 
megfelelő körülmények között meghatározva), a határértéket a 
 

Határérték = 50 x η / 35 
 
képlettel kell kiszámítani, ahol η = a gázturbina hatásfoka, %-ban (a vonatkozó ISO 2314 
számú szabványnak megfelelő körülmények között meghatározva). 

 
3.4. A kizárólag könnyű- vagy középpárlatból álló olajat felhasználó gázturbinák esetében a 
nitrogén-oxid kibocsátási határérték 120 mg/Nm3. 

 
3.5. Azon szekunder tartalék gázturbinák esetében, amelyeknek az éves összes üzemideje az 
500 órát nem haladja meg, és amelyek üzemeltetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
villamosenergia-rendszerben egy vagy több energetikai egység üzemzavar esetén 
üzemképtelenné válik, a nitrogén-oxidok kibocsátási koncentrációja nem haladhatja meg a 
800 mg/Nm3 értéket. Ezen gázturbinák folyamatos üzemeltetése az üzembe helyezést 
követően addig tarthat, ameddig a korábban üzemképtelenné vált berendezés helyett másik 
energetikai egység üzembevételére sor kerül, de legfeljebb 24 óra időtartamig. A tartalék 
berendezés üzemeltetését dokumentálni kell, és az üzemeltetés tényét, körülményeit a 
felügyelőségnek 5 napon belül be kell jelenteni. 
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13. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  
 
A folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek feldolgozása és értékelése az I., II. és III. 
kategóriájú tüzelőberendezések esetében 2015. december 31-ig 
 
1. A 9-12. mellékletek 2.1. pontjában meghatározott kibocsátási határértékek betartása akkor 
teljesül, ha 
1.1. az adott naptári évben egyetlen havi középérték sem haladja meg a kibocsátási 
határértéket és 
1.2. teljesülnek az alábbi feltételek: 
1.2.1. kén-dioxid és szilárd anyag esetében: az összes 48 órás középérték 97%-a nem haladja 
meg a kibocsátási határérték 110%-át, 3%-a pedig nem haladja meg a kibocsátási határérték 
200%-át, 
1.2.2. nitrogén-oxidok esetében: az összes 48 órás középérték 95%-a nem haladja meg a 
kibocsátási határérték 110%-át, 5%-a pedig nem haladja meg a kibocsátási határérték 200%-
át. 
A 48 órás középértéket a mért órás középértékekből kell képezni. A havi középértéket a 48 
órás középértékekből kell képezni. 
 
2. A 9-12. melléklet 2.2. pontjában meghatározott kibocsátási határértékek betartása akkor 
teljesül, ha 
2.1. az adott naptári évben egyetlen érvényesített napi középérték sem haladja meg a 9-12. 
melléklet 2.2. pontjában meghatározott határértékeket, és 
2.2. az adott naptári évben az összes érvényesített órás középérték 95%-a nem haladja meg a 
9-12. melléklet 2.2 pontjában meghatározott határértékek 200%-át, 5%-a pedig annak 250%-
át. 
A napi középértéket a mért órás középértékekből kell képezni. 
3. Az érvényesített órás, napi vagy 48 órás középértékek meghatározásakor az érvényes 
mérési adatokból meghatározott érvényes órás középértékeket kell alapul venni. Az érvényes 
órás középérték az egy óra alatt egy adott komponensre vonatkozó mért értékek számtani 
középértéke. 
4.  Az érvényes középértékek kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni a tüzelőberendezés 
indítási (felfűtési) és leállítási időszakát, valamint azon időtartamot, amely során a 
mérőrendszer hibásan működött vagy azt karbantartották (érvénytelen adat). 
5. Az egyedi (hatósági, ellenőrző) mérési eredmények 95%-os konfidencia-intervallumának 
értéke nem haladhatja meg a kibocsátási határértékek következő százalékát: 
 

 A B 
1 kén-dioxid  20 % 
2 nitrogén-oxidok 20 % 
3 szilárd anyag (por)  30 % 

 
A 95%-os konfidencia-intervallum az a határértéknek megfelelő mértékegységben kifejezett 
tartomány, amelybe az egyedi (hatósági, ellenőrző) mérések során nyert mérési sorozat mért 
értékeinek 95%-a esik. 
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6. Az érvényesített órás és napi középértékek meghatározásakor az érvényes órás 
középértékekből le kell vonni az 5. pont szerinti konfidencia-intervallumot (a teljes 
sávszélességet). 
7. Minden olyan napra vonatkozó napi középértéket érvényteleníteni kell, amely a nap 
folyamán a mérőrendszer hibás működése vagy annak karbantartása miatt háromnál több órás 
középértéket érvénytelenítettek. 
8. Ha egy naptári éven belül több mint 10 napot érvénytelenítenek a 7. pontban foglalt ok 
miatt, a felügyelőség kötelezi az üzemeltetőt, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket a 
folyamatos mérőrendszer megbízhatóságának biztosítása érdekében. 
 
 



84060 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 201. szám 

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 100/2013. (XII. 4.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Kulturális és sajtóbizottságba
Mandur László korábban megüresedett tagsági helyére
Kránitz Lászlót (MSZP)

a bizottság tagjává
megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hegedűs Lorántné s. k., Móring józsef Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

A Kormány 1891/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről 
szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos 

együttműködésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Szerződés) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Szerződés bemutatott szövegének 

– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Szerződés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja a  Szerződés kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Szerződés szövegének 

végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. december 2-ai ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1892/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi 
szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló – Muraszombaton – 1996. július 10-én 
aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Szlovén Köztársaság Kormánya között a  repülő és légvédelmi 

szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló – Muraszombaton – 1996. július 10-én aláírt Megállapodás 
módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  honvédelmi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 4. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a  szerződés 
szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1893/2013. (XII. 4.) Korm.  határozata
a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen 
munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért a  tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a  Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az  ideiglenesen 

munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2.  felhatalmazza a  külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének  

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3.  felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4.  elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az  Országgyűléshez való benyújtását. A  törvényjavaslat előadójának a  Kormány 
a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1894/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 
kapcsolódó vállalás teljesítéséről

A Kormány a  2021.  évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséről szóló, 
a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA), Magyarország Kormánya és a Magyar Úszó Szövetség között 2013. július 19-én 
aláírásra került szerződés „E” szakasz 11.  pontja szerinti kötelezettség („Deposit”) teljesítéseként kijelenti, hogy 
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amennyiben a  Magyar Úszó Szövetség visszalépni kényszerül a  2021.  évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésétől, úgy a  más országba történő költöztetés teljes költségének, valamint 
a mulasztás okán a Nemzetközi Úszó Szövetség számára keletkezett valamennyi kár költségének a megfizetéséről, 
illetve a Világbajnokság megrendezésének költségvetésében keletkezett hiány pótlásáról gondoskodik.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a Nemzetközi Úszó Szövetség értesítését követő 10. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1895/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció 
beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció 

beruházási programjával (a továbbiakban: Program), amely keretében
a) a Miskolc közigazgatási területén fekvő, 21688 és 21688/A helyrajzi számú sporttelep, illetve stadion 

megnevezésű területen, a  jelenlegi labdarúgó stadion egyes részeinek megtartása mellett egy UEFA 
IV. kategóriájú labdarúgó stadion létesül,

b) a Miskolc közigazgatási területén fekvő, 21687 helyrajzi számú ingatlanon a stadion megközelíthetőségét és 
kiszolgálását biztosító út és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg;

 2. egyetért azzal, hogy a  Program építtetője a  Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. minősített többséget biztosító befolyása alatt álló 
projekttársaság (a továbbiakban: projekttársaság) legyen;

 3. egyetért azzal, hogy a projekttársaság a  tulajdonába került sportlétesítmény üzemeltetésére a  felújítás elvégzését 
követően piaci alapú hasznosításra irányuló pályázatot írjon ki;

Felelős: a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: a beruházás befejezését követően azonnal
 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, a kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 
bevonásával tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  projekttársaság létrehozásához szükséges feltételek 
megteremtése érdekben;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

 5. egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására a 2013–2015. években összesen nettó 4500 millió forint összegben 
kerüljön sor, és felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 
bevonásával – gondoskodjanak a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos, illetve 2015. évi központi költségvetési tervezésével összhangban
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b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a  kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal 
összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a  Program 
ütemezett megvalósításához 2013. negyedik negyedévben szükséges 9,8 millió forint rendelkezésre állásáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a Szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási programmal (a továbbiakban: 

Program), amely első ütemében a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1 helyrajzi számú, Rohonci úti 
sporttelep megnevezésű területen
a) a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion épül fel,
b) a jelenlegi sportcsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok épül fel;

 2. egyetért azzal, hogy a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3649/3, 3645, 3649/5, 3681/2, 3684/11, 3684/8, 
3684/4, 3684/12, 3676, 3606, 3691, 3587/9, 3518/1, 3518/5, 3518/2, 3643/2, 3685/6, 3685/4 helyrajzi számú területek 
érintett részén az 1. pont szerinti Programhoz kapcsolódóan infrastrukturális fejlesztések valósuljanak meg;

 3. egyetért azzal, hogy a Program
a) építtetője Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata,
b) megvalósítója Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az  önkormányzat által 

létrehozott, egyszemélyes gazdasági társaság mint projekttársaság,
c) beruházáslebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, 

Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
legyen;

 4. egyetért azzal, hogy a  Program első ütemének megvalósítására a  2013. és 2015. évek között összesen nettó  
9600 millió forint összegben kerüljön sor, és felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 
bevonásával – gondoskodjanak a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos, illetve a 2015. évi központi költségvetés tervezésével összhangban

b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a  kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal 
összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a  Program 
ütemezett megvalósításához 2013. negyedik negyedévben szükséges 76,2 millió forint rendelkezésre 
állásáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1897/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről  
és feladatairól szóló 1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat 2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő 
f ) alponttal egészül ki:
(A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:)
„e) az új budapesti konferencia-központ;
f ) további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1898/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és 
annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 14. § 
b) és c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy iskolai rendszerű gyakorlati képzést szolgáló 
tanműhely létrehozása és felszerelése érdekében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
cím terhére 94 478 332 forint, azaz kilencvennégymillió-négyszázhetvennyolcezer-háromszázharminckettő forint 
összegű támogatásban részesíti a  CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn utca 1.; cégjegyzékszáma: 16-09-004318).

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1899/2013. (XII. 4.) Korm.  határozata
az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek 
biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban, a Vas Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak járási 
földhivatalai által végrehajtásra kerülő feladatok költségeinek biztosítása céljából 40  429,0 ezer forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
3. Agrár célelőirányzatok alcím, 13. Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 
1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok cím javára az 1. melléklet szerint;
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Felelős: vidékfejlesztési miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2.  a  2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 
1036/2012.  (II.  21.) Korm. határozat 6.  pontjában foglalt beszerzési tilalom alól – az  átcsoportosított előirányzat 
mértékéig – felmentést ad a  földhivatali feladatok ellátásához szükséges informatikai és irodatechnikai eszközök 
beszerzése vonatkozásában.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1899/2013. (XII. 4.) Korm. határozathoz

XII. Vidékfejlsztési Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

248712 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
1 Működési költségvetés

5 -40 429
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

015558 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 17 000

2 4 590
3 3 229

2 Felhalmozási költségvetés
1 15 610

Ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Agrár célelőirányzatok
248712 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei -40 429

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
015558 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 40 429

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra fő
Ezer forintban

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 40 429 40 429
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA *
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

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

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

Dologi kiadások

Beruházások

Egyéb működési célú kiadások
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A Kormány 1900/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a területi- és a helyi védelmi igazgatás, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási 
feladatainak támogatása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a területi- 

és a  helyi védelmi igazgatás, valamint a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kialakításra kerülő védelmi igazgatási 
szaktanfolyam működési feltételeinek finanszírozásához való hozzájárulás céljából 6,2 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb 
HM szervezetek alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, 
megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, valamint a X. Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium 
fejezet, 17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter 
honvédelmi miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon az 1. melléklet szerint átcsoportosított előirányzattal történő 

pénzügyi elszámolásról, és az  elszámolás eredményének a  védelmi felkészítés 2014.  évi feladatairól készített 
előterjesztésben történő megjelenítéséről.

Felelős: honvédelmi miniszter 
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: az előterjesztés előkészítéséhez igazodóan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1900/2013. (XII. 4.) Korm. határozathoz

- 1 / 1 -

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Előir.- Kiem. Jogcím  Előir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop. csop  előir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám  szám név  név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások -6,2
X.

015558 8
1

3 Dologi kiadások 5,0
304191 17

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,2

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Előir.-  Kiemelt Jogcím  Előir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  csoport-  előir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám  szám név  név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Előir.-  Kiemelt Jogcím  Előir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  csoport-  előir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám  szám név  név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

XIII.
1

198279 2 -6,2
X.

015558 8 5,0
304191 17 1,2

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

1 példány időarányos
1 példány teljesítményarányos
1 példány egyéb: azonnal 6,2
2 példány

Honvédelmi  Minisztérium
Egyéb HM szervezetek

 Fejezet-
szám Címszám Jogcím

név
 Alcím-

név
Jogcím
szám

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Működési költségvetés

 Alcím-
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

 Fejezet-
név

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

6,2

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Honvédelmi Minisztérium

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

 Fejezet-
szám Címszám  Alcím-

szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Cím-
név

X. Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium

Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium

Jogcím
név

Jogcím
szám

        Költségvetési év: 2013.

 Fejezet-
szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Alcím-
névCímszám  Alcím-

szám

Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

I. negyedévAz előirányzatok felhasználása/zárolása:
(módositás +/-)

Jogcím
név

 Fejezet-
név

 Cím-
név

A módosítás
jogcíme

Összesen:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Magyar Államkincstár
Állami Számvevőszék
Fejezet

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 1901/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciójának biztosításához szükséges forrásfelhasználás 
jóváhagyásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1623/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a  Belvárosi Főplébánia templom 
rekonstrukciója érdekében átcsoportosított előirányzatból fel nem használt 47 605 450 forint – utólagos, 
2014.  december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel – a  Belvárosi Főplébánia templom szobrainak 
restaurálására és az altemplomi rész bővítésére kerüljön felhasználásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1902/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programjával (a továbbiakban: Program), amely 

keretében
a) Balatonbogláron a  meglévő uszoda-sportcsarnok mellé egy új, három szabvány kézilabdapálya egyidejű 

elhelyezését biztosító csarnok épül, amelyben nemzetközi mérkőzés megrendezése esetén mobil lelátó 
létesíthető,

b) az új csarnok melletti fejépületbe kerülnek elhelyezésre az öltözők és a kiszolgáló helyiségek,
c) a Balatonboglár közigazgatási területén fekvő, 1549/1 helyrajzi számú ingatlanon a  Nemzeti Kézilabda 

Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények kerülnek megépítésre, felújításra;
 2. egyetért azzal, hogy a  Program építtetője a  Nemzeti Sportközpontok, beruházás-lebonyolítója, hivatalos 

közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. legyen;

 3. egyetért azzal, hogy a  Program megvalósításához szükséges, Balatonboglár közigazgatási területén fekvő, 
1549/1  helyrajzi számú ingatlan teljes egészében, míg a  Balatonboglár közigazgatási területén fekvő, 
1262/17 helyrajzi számú ingatlan a  Program megvalósításához szükséges részben a  Nemzeti Sportközpontok 
vagyonkezelésébe kerüljön;

Felelős: a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2013. december 31.
 4. egyetért azzal, hogy a  Program megvalósítására a  2013. és 2015. évek között összesen nettó 3869,5 millió forint 

összegben kerüljön sor, és felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy 
–  a  kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért 
felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjanak a  források ütemezett rendelkezésre állásáról az  egyes 
költségvetési években;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos, illetve a 2015. évi központi költségvetés tervezésével összhangban

 5. mentesíti a Nemzeti Sportközpontokat a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további 
intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6.  pontjában foglaltak alól a  4.  pont szerint biztosított 
előirányzatok tekintetében;
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 6. felhívja a  kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok 
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy dolgozza ki a  balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia üzemeltetési 
koncepcióját.

Felelős: a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2014. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 2/2013. (XII. 4.) KIM határozata
a Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjának felkéréséről

Az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 6. § (8) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A Magyar Közlöny szerkesztőbizottságába az Országgyűlés Hivatala részéről dr. Soltész István helyett dr. Bárány Tibort 
kérem fel.

  Dr. Navracsics Tibor s. k., 
  közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 459/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
	a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
	a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
	a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
	egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 21/2013. (XII. 4.) NMHH rendelete
	a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási a

	A belügyminiszter 64/2013. (XII. 4. ) BM rendelete
	a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról 
és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 65/2013. (XII. 4.) BM rendelete
	a Csongrád Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről

	A nemzetgazdasági miniszter 54/2013. (XII. 4.) NGM rendelete
	a postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról

	A nemzetgazdasági miniszter 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelete
	egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelete
	a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság be

	A nemzeti fejlesztési miniszter 73/2013. (XII. 4.) NFM rendelete
	az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről

	A vidékfejlesztési miniszter 110/2013. (XII. 4.) VM rendelete
	az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

	Az Országgyűlés 100/2013. (XII. 4.) OGY határozata
	az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

	A Kormány 1891/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
	Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1892/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló – Muraszombaton – 1996. július 10-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végle

	A Kormány 1893/2013. (XII. 4.) Korm.  határozata
	a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1894/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
	a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó vállalás teljesítéséről

	A Kormány 1895/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
	a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről

	A Kormány 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
	a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1897/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
	az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről 
és feladatairól szóló 1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1898/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
	a CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról

	A Kormány 1899/2013. (XII. 4.) Korm.  határozata
	az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1900/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
	a területi- és a helyi védelmi igazgatás, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási feladatainak támogatása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosít

	A Kormány 1901/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
	a Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciójának biztosításához szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról

	A Kormány 1902/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
	a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósításáról

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 2/2013. (XII. 4.) KIM határozata
	a Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjának felkéréséről
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