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III. Kormányrendeletek

A Kormány 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának 
növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés d) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés a) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 110. § (7) bekezdés 26. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 10. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés c) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. pontjában,
a 12. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 14. pontjában,
a 14. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
31. pontjában,
a 15. alcím tekintetében a hulladékról 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában,
a 16. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 17. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában,
a 19. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) pontjában,
a 21. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) és j) pontjában,
a 22. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
12. pontjában,
a 23. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében,
a 24. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 25. alcím tekintetében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. §-a (3) bekezdésében,
a 26. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
28. pontjában,
a 27. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
29. pontjában,
a 28. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában,
a 29. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 30. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 7. és 8. pontjában,
a 31. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
17. pontjában,
a 32. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés a)–h) pontjában,
a 33. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9. pontjában,



89246 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 

a 34. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 9. és 
12. pontjában,
a 35. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) pontjában,
a 36. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
30. pontjában,
a 37., 38. és 39. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,
a 40. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 41. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 42. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 43. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) és d) pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában,
a 44. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 45. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 46. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
21. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 47. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
18. pontjában,
a 48. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 49. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
22. pontjában, a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében,
az 50. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában,
az 51. alcím tekintetében a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,
az 52. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,
az 53. alcím tekintetében a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
az 54. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31.  § (4)  bekezdés a) és 
b) pontjában,
az 55. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
23.  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § a) pontjában,
az 56. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,
az 57. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
az 58. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
az 59. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,
a 60., 61., 63., 65., 66. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdésében és a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 62. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés b) és k)  pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
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a 64. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 14. alpontjában,
a 67. alcím tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3.  § (2)  bekezdésében, valamint 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. pontjában,
a 68. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,
a 69. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 70. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 71. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 72–75. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 76. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
13. pont 2. alpontjában,
a 77. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
18. pontjában,
a 78. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdése a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,
a 79. alcím tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 53. § i) pontjában,
a 80. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 81. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 5. és 
6. pontjában,
a 82. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,
a 83. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
20. pontjában,
a 84. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f ) pontjában,
a 85–86. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdésében és a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 87. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában,
a 88. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1)  bekezdés j), o) és u)  pontjában, valamint 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában,
a 89. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 90., 98., 99., 102., 103. és 105–107. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés b)  pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 91. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 92. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
24. pontjában és 110/A. §-ában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 93. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
13. pontjában és 110/A. §-ában,
a 94–97. alcímek tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés 
a) és b) pontjában,
a 100. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában,
a 101. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
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a 104. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 80. § e) és f ) pontjában,
a 108. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés n)  pontjában és 
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában,
a 109. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)–g) pontjában,
a 110., 113–119. és 121–122. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés b), pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 111. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 112. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 120. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában,
a 123. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés  
3., 12.3., 12.4., 17. és 25. pontjában,
a 124. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés  
22., 23. és 24. pontjaiban,
a 125. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjában,
a 126. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és o) pontjában,
a 127. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)–e) és g)–j) pontjában,
a 128. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában,
a 129. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 130. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában,
a 131. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában,
a 132. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában,
a 133. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 7., 10. és 13. pontjában,
a 134–137. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 138. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 44.  § (2)  bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Országos Környezetvédelmi Tanács véleményének kikérésével,
a 139. alcím tekintetében a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.  § (1)  bekezdés 5. és 6., valamint 
17. pontjában,
a 140. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,
a 141–149. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 150. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 151. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (3)  bekezdés f )  pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 152. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában,
a 153. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,
a 154–160. alcímek tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) 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:
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1. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) 
Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 
(a  továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség 
(a továbbiakban: felügyelőség)” szöveg lép.

2. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 24.  § (3)  bekezdés 
b)  pontjában az  „a 13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti érdekeltségi egységben mért” szövegrész helyébe  
az „a hektárban meghatározott” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R1.
a) 13. § (1) bekezdés b) pontja,
b) 13. § (6) bekezdése.

3. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  vízgazdálkodásról szóló törvényben (a  továbbiakban: Vgtv.), valamint az  e  rendeletben meghatározott, 
a  vízgazdálkodással összefüggő első fokú vízügyi hatósági jogkört a  területi vízügyi hatóság (a  továbbiakban: 
vízügyi hatóság), a másodfokú vízügyi hatósági jogkört az Országos Vízügyi Hatóság gyakorolja.
(2) A  helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a  települési önkormányzat jegyzője, valamint a  25.  § 
(2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a járási hivatal, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.
(3) E rendelet alkalmazásában az állami tulajdonban álló ingatlan esetében tulajdonos alatt az állami tulajdonban álló 
ingatlan felett jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorló személyt vagy szervezetet kell érteni.
(4) A vízügyi hatósági eljárásban a vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa, 
vagyonkezelője, továbbá az  építtető – a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
az  ügyféli jogállásra meghatározott előírások teljesülésének külön vizsgálata nélkül – ügyfélnek minősül. Ha 
a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vizeket (felszíni vizeket, felszín alatti vizeket, 
a felszín alatti vizek természetes víztartó képződményeit), medret vagy vízilétesítményt érint, a működési területével 
érintett vízügyi igazgatóság a vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül.”

 (2) Az R2. 3. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő szolgalom alapítása esetén a  vízjogi létesítési engedély 
iránti kérelemhez az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl mellékelni kell a  szolgalom ellenértékének 
kifizetését igazoló nyilatkozatot, melyet a  nemzeti vagyonba tartozó meder vagyonkezelője állít ki, vagy a  meder 
vagyonkezelőjének arra vonatkozó jognyilatkozatát, hogy a szolgalmi jog ellenértéke kifizetésének igazolása nélkül 
hozzájárul ahhoz, hogy a  jogosult részére a  vízjogi létesítési engedélyt a  hatóság az  egyéb feltételek fennállása 
esetén kiadja.
(2) Ha a  vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítménnyel, vízimunkával érintett ingatlan nem áll az  építtető 
tulajdonában vagy vagyonkezelésében, amennyiben a kérelem teljesítésének egyéb feltételei fennállnak, az engedély 
csak az ingatlan tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének – a tervezett vízilétesítmény tulajdonosát 
is megjelölő – hozzájárulásával adható ki. E bekezdés a nemzeti vagyonba tartozó vizek medrére nem alkalmazható.”

 (3) Az R2. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem szükséges a  (2) bekezdés szerinti személy hozzájárulása, ha a  létesítmény országos közút víztelenítését 
szolgálja. Ebben az esetben a vízjogi létesítési engedély idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az építéssel 
összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb engedély megszerzésének 
kötelezettsége alól.”

 (4) Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  engedély iránti kérelmet benyújtó építtető, a  tulajdonos vagy a  vagyonkezelő személye nem azonos 
az  üzemeltető személyével, a  vízügyi hatóság az  üzemeltetés jogcímét, annak személyi és tárgyi feltételeit 
megvizsgálja.”
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 (5) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1) és (2)  bekezdésben érintett vízvezetési szolgalommal összefüggő, a  jogosultat, valamint a  tűrésre 
kötelezettet megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket az  alapul szolgáló jogviszony határozza meg azzal, 
hogy a  jogosult a  vízjogi engedélyben rögzített tevékenységet a  szolgalommal érintett ingatlan tulajdonosának, 
vagyonkezelőjének, használójának érdekeit, az ingatlan használati módját figyelembe véve gyakorolhatja.”

 (6) Az R2. 6. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgalom alapítására irányuló eljárásban meg kell határozni és a határozatban – az ingatlan-nyilvántartási adatokra 
is figyelemmel – rögzíteni kell, különösen:)
„b) a  jogosultat (vízjogi engedélyest) és az  ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét érintő, a  létesítéssel és 
a használattal összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket.”

 (7) Az R2. 6. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  építtető (vízjogi engedélyes) és a  létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon 
esetén vagyonkezelője között létrejött megállapodáson alapuló vízvezetési szolgalom esetén a felek szerződésének 
az  (5)  bekezdés a) és b)  pontjában megjelölt adatokat is tartalmaznia kell. A  megállapodás (szerződés) a  vízügyi 
hatóság jóváhagyásával jön létre. Erről a vízjogi létesítési engedélyben rendelkezni kell.
(7) Nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő saját célú vízvezetési szolgalom létesítése esetén az építtető (vízjogi 
engedélyes) és a  létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan vagyonkezelője között létrejött megállapodásban 
a  feleknek rendelkezniük kell az  (5)  bekezdés a) és b)  pontjában megjelölt adatokról, valamint a  szolgalmi jog 
ellenértékéről. A megállapodás (szerződés) érvényességéhez a vízügyi hatóság jóváhagyása szükséges. Erről a vízjogi 
létesítési engedélyben rendelkezni kell.”

 (8) Az R2. 8. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4b) Az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogot annak megszűnését követően a vízügyi hatóság által 
kiadott hatósági bizonyítvány becsatolásával, a  szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosának, állami tulajdon 
esetén vagyonkezelőjének egyoldalú kérelmére a földhivatal törli az ingatlan-nyilvántartásból.”

 (9) Az R2. 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett – a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására 
vonatkozó feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott – mederhasználati vízilétesítmények 
létesítésére vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárásban a meder vagyonkezelőjének a mederhasználathoz történő 
hozzájárulását a vízügyi hatóság részére be kell nyújtania. A hozzájárulás a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz 
szükséges mellékletek részét képezi, de polgári jogi igényt arra alapítani nem lehet. A  hozzájárulás hiányában 
a  nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett mederhasználati vízilétesítmények tekintetében vízjogi 
létesítési és üzemeltetési engedély nem adható ki.”

 (10) Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) A  felszíni vizek partvonalát – kérelemre vagy hivatalból a  környezet- és természetvédelmi előírásokra is 
figyelemmel – a  vízügyi hatóság határozattal állapítja meg. A  partvonalat, ha a  terepadottságok vagy egyéb 
körülmények indokolják természetben is ki kell tűzni.
(2) A partvonal megállapításánál – a már állandósult partvonal kivételével – figyelemmel kell lenni különösen:
a) a mértékadó vízhozamra;
b) a közérdeket szolgáló, vízgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi célokra;
c) az ökológiai értékek védelmére;
d) a hordalék lerakódásra, a jégjárásra és a hullámverésre, a szakadó partok állapotára;
e) a parti ingatlan tulajdonosának jogszabályban meghatározott jogaira és kötelezettségeire, továbbá
f ) a hatályos településfejlesztési tervekre.
(3) A vízügyi hatóságnak a vizek partvonalát megállapító határozatában meg kell jelölni az  ingatlan-nyilvántartási 
változás átvezetéshez szükséges bejegyzés jogcímét, a  módosult partvonal következtében az  egyes ingatlanok 
adatainak változását.
(4) A folyóvizek természetes úton végzett munkája (elhabolás) során a parti ingatlan tulajdonosának (használójának) 
a mederré váló területért kártalanítás nem jár.
(5) A parti ingatlan tulajdonosa az elhabolás elleni védelem, valamint az elhabolt rész vízjogi engedély alapján történő 
helyreállítása során a megállapított partvonalig jogosult a szükséges munkákat elvégezni.
(6) A megállapított partvonalat a településrendezési eszközök elkészítése során is figyelembe kell venni.
(7) Ha a  vízviszonyokba a  meder feltöltésével jogellenesen beavatkoztak, a  feltöltés fennmaradásáról vagy 
megszüntetéséről az  (1)  bekezdésben meghatározott eljárás során kell a  partvonal módosításával vagy az  eredeti 
partvonal fenntartásával határozni.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89251

(8) A jogellenesen megvalósított mederfeltöltés esetén a fennmaradási engedélyhez a meder tulajdonosának, állami 
tulajdon esetén vagyonkezelőjének hozzájárulását, továbbá az  ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges 
dokumentációt is csatolni kell. Hozzájárulás hiányában a kérelem nem teljesíthető és a partvonal kizárólag hivatalból 
indított eljárás eredményeként módosítható.
(9) Ha a  partvonal nem módosítható, az  eredeti állapot helyreállításához szükséges intézkedésekről – jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában – a határozatban külön rendelkezni kell.
(10) A  partvonal módosítására irányuló kérelemhez – ideértve a  jogellenesen megvalósított mederfeltöltés 
fennmaradására irányuló kérelmet is – a  meder tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének 
hozzájárulását, továbbá az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges dokumentációt kell csatolni. Hozzájárulás 
hiányában a kérelem nem teljesíthető és a partvonal kizárólag hivatalból indított eljárás eredményeként módosítható.
(11) A  jogellenes mederfeltöltéssel kapcsolatos ügyekben egyebekben e  rendeletnek a  hatósági engedély nélkül 
vagy attól eltérően végzett létesítésre és üzemeltetésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

 (11) Az R2. 21. §-át megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Vízügyi felügyeleti tevékenység”

 (12) Az R2. 21. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a vízügyi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogellenes vízimunka, vízhasználat, vízilétesítmény 
kizárólagos állami tulajdonban lévő vízkészletet (felszíni vizeket, felszín alatti vizeket, a  felszín alatti vizek 
természetes víztartó képződményeit), medret vagy vízilétesítményt érint, akkor a  működési területével érintett 
vízügyi igazgatóságot, mint a  vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősülő szervezetet az  ellenőrzés során 
feltárt jogellenes tevékenységről és intézkedéséről a  vízügyi hatóság értesíti. Ha a  vízügyi hatóság az  ellenőrzés 
eredményeként határozatot hoz, azt a vízügyi igazgatóságnak megküldi.”

 (13) Az R2.
a) 2. § (4) és (7) bekezdésében a „felügyelőséget” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságot”,
b) 2. § (7) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságnak”,
c) 3. § (3), (8), (10) és (12) bekezdésében, 4. § (1) és (4) bekezdésében, 5. § (5), (6a), (8) és (10) bekezdésében, 

6. § (1) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében, 12. §-ában, 14. § (1) bekezdés 
a) és c) pontjában, 15. § (2), (3a) és (4) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (2) és (3) bekezdésében, 
18.  § (1), (2) és (8)  bekezdésében, 21.  § (4), (6), (7), (8), (10) és (11)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében, 
23. §-ában, 27. § (1) és (2) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrészek helyébe a „vízügyi hatóság”,

d) 3. § (12) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében a „felügyelőségtől” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságtól”,
e) 3. § (13) bekezdésében a „felügyelőségre” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságra”,
f ) 6. § (4) bekezdésében a „felügyelőséghez” szövegrész helyébe a „vízügyi hatósághoz”,
g) 9. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóság”
szöveg lép.

 (14) Hatályát veszti az R2. 1/A. §-a.

4. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III.  pont 
1.109.  alpontjában a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági igazolvány” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazolvány, valamint a vízügyi hatósági igazolvány” szöveg lép.

5. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az  „Országos 
Vízügyi Hatóság” szöveg lép.

6. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 1.  § 
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
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„2. a  védekezés műszaki feladatai: az  árvizek, a  belvizek és a  vízhiány időszakában – a  védőműveken vagy azok 
mentén – a védőművek védő- és működőképességének megőrzése;”

 (2) Az R3. 1. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. károsan vízhiányos helyzet: meghatározott területen a  víz megfelelő mennyiségben, illetve minőségben való 
hozzáférhetőségének vagy állapotának – természeti folyamatok, esetleg emberi tevékenység hatására létrejövő – 
átmeneti zavara, ami a természeti értékekben vagy a gazdasági javakban kárt okozhat.”

 (3) Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendkívüli védekezési készültség időszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a vizek kártételei 
elleni védekezés országos irányítása a  vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter feladatkörébe 
tartozik.”

 (4) Az R3. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítménnyé nyilvánítás a  vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős 
miniszter feladata.”

 (5) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Veszélyhelyzet kihirdetése esetén a vizek kártételei elleni védekezés országos irányítása a Kormány feladata.”

 (6) Az R3. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:
(A védekezés műszaki feladatainak helyi irányítását:)
„b) a helyi önkormányzati tulajdonban lévő védőműveken
ba) az  I., II. és III. védekezési készültség tartama alatt a  polgármester vagy a  polgármester által kijelölt és a VIZIG 
igazgató által jóváhagyott védelemvezető,
bb) a rendkívüli védekezési készültség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a polgármester 
vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy,
bc) a veszélyhelyzet időtartama alatt a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy,
c) a vízitársulat üzemeltetésében lévő védőműveken, ha az nem tartozik a b) pontban foglaltak körébe
ca) az I., II. és III. védekezési készültség tartama alatt a vízitársulat intéző bizottsága által kijelölt és a VIZIG igazgató 
által jóváhagyott személy,
cb) a rendkívüli védekezési készültség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a vízügyi igazgatási 
szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy,
cc) a veszélyhelyzet időtartama alatt a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy”
(látja el.)

 (7) Az R3. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A védekezés műszaki feladatainak helyi irányítója)
„b) a vizek kártételei leküzdése érdekében kezdeményezheti a polgári védelmi szervezetek mozgósítását.”

 (8) Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizek kártételei elleni védekezési területi bizottság feladat- és hatáskörét az illetékességi területén a védelmi 
bizottság látja el.”

 (9) Az R3. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  védelmi bizottság az  illetékes vízügyi államigazgatási szerv vezetőjének javaslatára dönt a  vizek kártételei 
elleni védekezés céljait szolgáló gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek tervezéséről és igénybevételéről.”

 (10) Az R3. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  vizek kártételei elleni védekezéssel kapcsolatos ügyekben a  védelmi bizottság tagja a  működési terület 
szerinti VIZIG igazgató.”

 (11) Az R3. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A védelmi bizottságnak a vizek kártételei elleni védekezéssel kapcsolatos operatív működését a VIZIG igazgató 
javaslatára a védelmi bizottság elnöke rendeli el és szünteti meg.”

 (12) Az R3. 8. § (2) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
[A VIZIG-ek feladata az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően:]
„f ) az  üzemeltetésébe tartozó vízkivételi művek, vízpótló és vízátvezetési útvonalak, tározók, műtárgyak, mérő és 
megfigyelő berendezések, eszközök és ezek tartozékainak rendszeres fenntartása (karbantartás, üzemeltetés);
g) a vízháztartási állapot és a vízkészletek figyelemmel kísérése, vízhiányos állapotok előrejelzése,
h) a szerződött vízhasználatok és az így lekötött vízmennyiségek nyilvántartása.”
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 (13) Az R3. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A VIZIG a Vgtv. 16. § (4) bekezdés d) pontja szerinti szakmai irányítási feladatkörében:
a) jóváhagyja a települési vízkárelhárítási terveket,
b) közreműködik a védekezési felkészülésben és a védőművek felülvizsgálatában,
c) a polgármester részére nyújtott segítség keretében műszaki szakirányítást végez,
d) a  védelmi szakaszokhoz kapcsolódó magaspartokon és a  folyók nyílt árterében lévő, árvízvédekezést folytató 
települések esetében kijelöli a védvonalakat, továbbá meghatározza az ideiglenes védművek kiépítési szintjeit.”

 (14) Az R3. 15. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A VIZIG igazgató a nagyobb kár elhárítása érdekében:)
„d) területi vízkorlátozás elrendelése esetén dönt a vízigények kielégítésének mértékéről, ütemezéséről, módjáról.”

 (15) Az R3. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A védekezési készültségi fokozatokban, a műszaki irányítás feladatainak ellátása során:
a) a VIZIG igazgató a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek,
b) a polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Helyi Védelmi Bizottság elnöke útján közvetlenül a Megyei 
Védelmi Bizottság vezetőjének,
c) a VIZIG szakasz-védelemvezetője a vízügyi igazgatónak,
d) a vízitársulat védelemvezetője a VIZIG szakasz-védelemvezetőjének,
e) az önkormányzathoz kirendelt vízügyi műszaki irányító közvetlenül a vízügyi igazgatónak,
f ) rendkívüli védekezési készültség időszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a  VIZIG igazgató 
vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kirendelt megbízott, továbbá a polgármester, 
főpolgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős 
miniszternek
van alárendelve.”

7. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  vízbázisok, a  távlati vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § A  határozatot megalapozó dokumentációt a  létesítés során szerzett információk, adatok, továbbá 
az  üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján, de legkésőbb az  üzemeltetési engedély kiadását követő tizedik 
évben az  engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a  felülvizsgálat eredményét a  vízügyi igazgatóságnak meg kell 
küldeni. A  felülvizsgálat eredményétől függően a  vízügyi igazgatóság véleménye alapján a  vízügyi hatóságnak 
intézkedni kell a kijelölt védőterület, védőidom, védősáv módosításáról.”

 (2) Az R4. 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a vizsgálat eredményétől függően megállapítható, hogy)
„a) a  növénytermesztés a  víz károsodását okozta vagy meghatározott időn belül okozhatja, és a  vízkivétel 
fenntartása érdekében a  károsodás megszüntetése indokolt, a  működési területével érintett vízügyi igazgatóság 
véleménye alapján a  vízügyi hatóság, valamint a  növény- és talajvédelmi hatóság által alkalmasnak tartott 
technológiát kell alkalmazni, amely mellett a víz további károsodása, a károsodás lehetősége megszűnik;”

 (3) Az R4. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  védőterületen belül új, az  5. számú mellékletben foglaltak alapján megengedhető és e  rendeletben 
tételesen nem szabályozott tevékenység esetén, ha az külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezeti 
hatásvizsgálat alá, akkor – a  vízügyi igazgatóság véleménye alapján – a  vízügyi hatóság egyedi vizsgálat 
eredményeképpen, e  rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a  tevékenység végzésének feltételeit, illetve 
a  korlátozásokat. Az  egyedi vizsgálathoz szükséges dokumentációt a  környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a  víz és a  földtani közeg 
részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők is elkészíthetik.”

 (4) Az R4. 15/B. § (4)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vízügyi hatóság a  visszaigénylés megalapozottságát a  vízügyi igazgatóság bevonásával kivizsgálja. 
A  megalapozottság elbírálása kapcsán a  vízügyi hatóság a  vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott 
adóhatósági jogkörben, az  adózás rendjéről szóló törvény bevallások utólagos vizsgálatára vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően folytatja le az eljárást.
(5) A visszaigénylésre irányuló kérelemről a vízügyi hatóság dönt.
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(6) Amennyiben a  vízügyi hatóság pénzforgalmi számláján a  kifizetéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll, 
gondoskodik annak kifizetésről.
(7) Amennyiben a vízügyi hatóság pénzforgalmi számláján a fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a hatóság a jogerős 
határozatának egy példányát megküldi a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: kincstár). A kincstár a  jogerős 
határozatban meghatározott összeget visszautalja a vízügyi hatóság pénzforgalmi számlájára.
(8) A vízügyi hatóság a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül gondoskodik a visszaigényelt 
összeg kifizetéséről.
(9) Ha a kérelmező a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezési jog megszerzését vagy a (3) bekezdés 
b)  pontjában meghatározott tulajdonszerzést nem igazolja, a  vízügyi hatóság az  adatok szolgáltatása érdekében 
megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.”

 (5) Az R4. 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  kijelölt és kialakított védőidomra, védőterületre, védősávra az  e  rendeletben és a  hatósági határozatban 
előírt rendelkezések, kötelezettségek, valamint a  használati korlátozások érvényesülését a  vízügyi igazgatóság 
bevonásával a  vízügyi hatóság, a  szakhatóságok, továbbá a  víziközmű üzemeltetői (engedélyesei) rendszeresen 
ellenőrzik.
(2) A vízügyi igazgatóság bevonásával a vízügyi hatóságnak az engedélyes 17. § (1) bekezdésében előírt kötelezettsége 
mellett a 9. §-ban foglaltak szerint kell vizsgálnia, hogy a biztonságba helyezés (kijelölés) során elrendelt intézkedések 
biztosítják-e a védelmet.”

 (6) Az R4. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti határidők elmulasztása esetén a  vízügyi hatóság a  kiadott üzemeltetési engedélyt 
– kártalanítási kötelezettség nélkül – hivatalból vagy a vízügyi igazgatóság kezdeményezésére visszavonja.”

 (7) Az R4.
a) 4.  § (2)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a  továbbiakban: 

felügyelőség)” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság”,
b) 8.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdés f )  pont fb)  alpontjában a  „felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „vízügyi hatóság”,
c) 8. § (3) bekezdésében a „felügyelőséghez” szövegrész helyébe a „vízügyi hatósághoz”,
d) 8. § (7) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságnak”,
e) 12. § (4) bekezdés a) pontjában a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóságnak”,
f ) 12. § (4) bekezdés e) pontjában a „felügyelőség engedélye alapján” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóság 

hozzájárulása és a vízügyi hatóság engedélye alapján”
szöveg lép.

8. A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás 
szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Balaton és a  parti zóna nádasainak védelméről, valamint az  ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól 
szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség (a  továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)” szöveg lép.

9. A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 
67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV.  3.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: R5.) 5.  § a)  pontjában a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség (a  továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)” szöveg lép.

 (2) Az R5. 9. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a „természetvédelemért 
felelős miniszter” szöveg lép.
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10. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 
módosítása

10. § (1) A  vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R6.) 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  adatszolgáltatás módjáról a  vízgazdálkodásért felelős miniszter által irányított minisztérium a  honlapján 
tájékoztatót tesz közzé.
(4) A VIZIR működtetése az Országos Vízügyi Főigazgatóság feladata.”

 (2) Az R6. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felszín alatti és a felszíni vizek mennyiségi és minőségi jellemzésére vonatkozó adatokat a vízügyi igazgatási 
szervek vízrajzi adattáraiban kell nyilvántartani.”

 (3) Hatályát veszti az  R6. 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségei,” 
szövegrész.

11. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R7.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kutatás során végzett szilárd ásványi nyersanyag kitermelést, annak várható mennyiségi és minőségi 
adatait a  bányavállalkozó a  kitermelés megkezdése előtt legalább 8 nappal, a  szénhidrogén kitermelését 
jellemző mennyiségi és minőségi adatokat a  kitermelés megkezdését követő 8 napon belül köteles bejelenteni 
a bányakapitánysághoz. A kitermelést a bányakapitányság ásványvagyon-védelmi okokból, a környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség környezet- vagy természetvédelmi okokból, a vízügyi hatóság vízgazdálkodási okból 
korlátozhatja.”

 (2) Az R7. 11/A. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg lép.

12. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló  
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R8.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  rendelet hatálya – a  víziközművek kivételével – a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
(a  továbbiakban: Vgtv.) hatálya alá tartozó vizek és vízilétesítmények körében az  állami, önkormányzati 
tulajdonában álló, valamint a  magántulajdonban lévő, de a  vízügyi igazgatóság által fenntartott felszíni vizekre 
– vízfolyásokra, természetes tavakra, ezek medrére és partjára – és vízilétesítményekre terjed ki.”

 (2) Az R8. 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. közérdekű fenntartás: a  Vgtv.-ben meghatározott vízgazdálkodási feladatok ellátása érdekében az  állami és 
az önkormányzati tulajdonban lévő vizek és közcélú vízilétesítmények, valamint a  területi vízügyi hatóság kijelölő 
döntése alapján a  vízügyi igazgatóság által üzemeltetett egyéb vizek és vízilétesítmények fenntartására, mint 
közfeladatra a központi és az önkormányzati költségvetésben biztosított pénzeszközből, illetve egyéb támogatásból 
megvalósuló tevékenység;”

 (3) Az R8. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állam a tulajdonában vagy kijelölő döntés alapján üzemeltetésében lévő, az önkormányzat a tulajdonában 
lévő, valamint a  vízitársulat az  önkormányzattól üzemeltetésre átvett vizek és közcélú vízilétesítmények 
fenntartásáról olyan színvonalon és olyan mértékben kötelesek gondoskodni, amely lehetővé teszi a  Vgtv.-ben 
meghatározott vízgazdálkodási közfeladataik ellátását.”

 (4) Az R8. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami tulajdonban vagy kijelölő döntés alapján állami üzemeltetésben lévő, az önkormányzati tulajdonban 
lévő, valamint az  önkormányzattól a  vízitársulat által üzemeltetésre átvett vizek és közcélú vízkárelhárítási 
vízilétesítmények fenntartása a  Mellékletben felsorolt munkák rendszeres vagy az  igénybevétel, elhasználódás 
mértéke szerinti, időszakos elvégzését jelenti.”
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 (5) Az R8. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vizek és vízilétesítmények fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok körében a fenntartó)
„a) nyilvántartja az állami és az önkormányzati tulajdonban lévő, valamint a területi vízügyi hatóság kijelölő döntése 
alapján üzemeltetett egyéb vizeket, azok medrét képező területeket, továbbá a  meder részét nem képező parti 
földrészleteket;”

 (6) Hatályát veszti az R8. 11. §-a.

13. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló  
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A  bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R9.) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A bányatavakkal kapcsolatos rendelkezések megtartását az illetékes vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerint ellenőrzi, illetve a bányatavakat az engedélyezési eljárás során 
a jogszabályban meghatározott felügyeleti kategóriába sorolja.”

 (2) Az R9.
a) 2.  § (3)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a  továbbiakban: 

vízügyi felügyelet)” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, valamint 
a vízügyi hatóság”,

b) 3.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében a  „vízügyi felügyelettől” szövegrész helyébe a  „vízügyi 
hatóságtól”,

c) 3.  § (3) és (5)  bekezdésében, 4.  § (5)  bekezdésében a „vízügyi felügyelet” szövegrész helyébe a „vízügyi 
hatóság”

szöveg lép.

14. A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 4. §-ában a „környezetvédelmi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóságok”,
b) 5. §-ában a „környezetvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „vízvédelemért felelős miniszter”
szöveg lép.

15. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 
szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet
a) 17. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi hatóságnak” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóságnak”,
b) 19. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi hatóságot” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóságot”
szöveg lép.

16. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében, 4/A. § (1)  bekezdésében, 14.  § (6)  bekezdésében, 20.  § (2)  bekezdésében, 23.  §  

(3)–(6)  bekezdésében, 24.  §-ában, 28.  § (1) és (4)  bekezdésében, 31.  § (1)  bekezdésében, 33.  §-ában, 
34. §-ában, 1. számú melléklet C) fejezet 1.4. pontjában, 1. számú melléklet D) fejezet 3. pontjában, 3. számú 
melléklet „Szabályzat a  veszélyes hulladékok gyűjtéséről és tárolásáról” címet követő 6. mondatában és  
3. számú melléklet 8.  pontjában a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” 
szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,
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b) 4/A.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 29.  §-ában, 3. számú melléklet „Szabályzat a  veszélyes 
hulladékok gyűjtéséről és tárolásáról” címet követő és az  1.  pontot megelőző szövegrészben 
a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek” szövegrészek helyébe  
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek”,

c) 23. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget”,

d) 28.  § (3)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek” szövegrész 
helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek”,

e) 4/A.  § (1)  bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől” 
szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől”,

f ) 4/A.  § (1)  bekezdésében, 1. számú melléklet D) fejezet 3.  pontjában, 4. számú melléklet A) fejezet 
1.  pontjában az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez” szövegrész 
helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez”,

g) 4/A.  § (4)  bekezdésében, 21.  § (3)  bekezdésében, 28.  § (3)  bekezdésében, 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 
1. számú melléklet D) fejezet 6.  pontjában, 4. számú melléklet C) fejezet 3.  pontjában az  „Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az  „Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,

h) 1. számú melléklet D) fejezet 1. pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnél” 
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnél”,

i) 1. számú melléklet D) fejezet 6.  pontjában, 4. számú melléklet C) fejezet 3.  pont f )  alpontjában 
a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium”,

j) 2. számú melléklet 2.5. pontjában a „környezetvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi 
és természetvédelmi felügyelőség”,

k) 1. számú melléklet D) fejezet 6. pontjában, 4. számú melléklet C) fejezet 3.  pont c)  alpontjában 
a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeknek” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek”,

l) 4. számú melléklet C) fejezet 3.  pont e)  alpontjában a  „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak 
a minisztérium” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium”

szöveg lép.
 

17. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló  
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

17. §  Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
a) 6. § (5) bekezdésében a „felügyelőséget” szövegrész helyébe a „felügyelőséget és a vízügyi hatóságot”,
b) 9.  § (2)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket és a  Nemzeti 

Környezetügyi Intézet területi kirendeltségeit” szövegrész helyébe a „felügyelőséget, a vízügyi hatóságot és 
vízügyi igazgatóságot”

szöveg lép.

18. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  
213/2001. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 4.) Korm. rendelet 
27.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg lép.
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19. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 
szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 

a  „környezetvédelmi hatóság” szöveg, az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,

b) 4.  § (3) és (4)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész 
helyébe a „környezetvédelmi hatóság”

szöveg lép.
 

20. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő 
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési 
agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
a) 3.  § (5)  bekezdésében a  „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségénél” szövegrész helyébe 

a „vízügyi igazgatóságnál”,
b) 3.  § (6) és (7)  bekezdésében a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége” szövegrész helyébe 

a „vízügyi igazgatóság”,
c) 3.  § (7)  bekezdésében a  „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének” szövegrész helyébe 

a „vízügyi igazgatóságnak”,
d) melléklet 3.2.  pont a)  alpontjában a „környezetvédelmi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „vízvédelmi 

hatóságok”,
e) melléklet 3.3. pontjában a  „környezetvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóság”
szöveg lép.

21. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával 
összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről szóló 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

21. §  A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő 
nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről szóló 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1.  § (5)  bekezdésében és 
a  2.  §-ában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság” szövegrész helyébe 
az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg lép.

22. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

22. § (1) A  sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 40/2002. 
Korm.  rendelet) 6.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” 
szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi hatóság” szöveg lép.

 (2) A 40/2002. Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

23. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló  
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A  balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: 283/2002. Korm. rendelet) 1.  mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a  „környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőség” szöveg lép.
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 (2) Hatályát veszti a  283/2002. Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a  „ , vízgazdálkodás” 
szövegrész.

24. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló  
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A  nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 173/2003. Korm. rendelet) 14/A. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről 
értesíti)
„e) külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a  szálláshely szerint 
illetékes vízügyi hatóságot a vízügyi előírások”
(teljesítésének ellenőrzése céljából. Az ellenőrzést a hatóság az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül folytatja 
le. A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt.)

 (2) A  173/2003. Korm. rendelet 14/A.  § (5)  bekezdés d)  pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőséget a  környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi 
hatóságot a  környezetvédelmi és természetvédelmi” szöveg, a  25.  § (2)  bekezdésében az  „a szociális és 
munkaügyi miniszter, hogy az  önkormányzati és területfejlesztési miniszter és a  környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter” szövegrész helyébe az  „az egészségügyért felelős miniszter, hogy a  turizmusért felelős miniszter és 
a természetvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.

 
25. Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség 
meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló  
270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a  kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás 
módjáról, valamint a  díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1.  §-ában 
a  „környezetvédelmi felügyelőségekre” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőségekre, valamint a területi vízügyi hatóságokra” szöveg lép.

26. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A  felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R10.) 6.  § (1) és 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vízvédelmi hatóság és a vízügyi hatóság önállóan, illetve a vízügyi igazgatóság bevonásával intézkedéseket 
tesz:
a) a  szennyező anyagok felszín alatti vízbe, illetve a  földtani közegbe történő bevezetésének megelőzésére vagy 
korlátozására a 10–11. § figyelembevételével,
b) a felszín alatti víztestek állapotromlásának megakadályozására,
c) a romló tendenciák megfordítására, ha az érintett felszín alatti víztest állapotjellemzői elérték a megfordítási pontot,
d) a gyenge és a veszélyeztetett helyzetű víztestek állapotának javítására
a környezethasználatokra vonatkozó engedélyek felülvizsgálata, illetve más hatóság által történő felülvizsgálatának 
kezdeményezése által.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt intézkedések érdekében:
a) a vízvédelmi hatóság, illetve a vízügyi igazgatóság áttekinti, hogy mi veszélyezteti a jó állapot elérését és megőrzését;
b) a vízvédelmi hatóság ellenőrzi a felszín alatti vizek állapotát befolyásoló tevékenységeket, és ha indokolt, a vízügyi 
hatóság felé intézkedik a  vízjogi engedélyek módosítása, visszavonása érdekében, és amennyiben szükséges, 
a környezetvédelmi hatóságnál kezdeményezi a Kvt. 73. §-a szerinti környezetvédelmi felülvizsgálat elrendelését;
c) a  vízvédelmi hatóság intézkedik a  környezethasználók felelősségébe tartozó környezethasználati monitoring 
kiegészítéséről, módosításáról, illetve kezdeményezi az 5. § (5) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az országos 
monitoring, valamint a települési monitoring érintett elemeinek felülvizsgálatát;
d) a  vízvédelmi hatóság módosítja az  általa megállapított környezeti követelményeket, illetve kezdeményezi 
a környezeti követelményekre, határértékekre vonatkozó előírások módosítását;
e) a vízügyi hatóság felülvizsgálja a vízkivételekre vonatkozó vízjogi engedélyeket.”
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 (2) Az R10. 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Egy adott lehatárolt terület érzékenysége – a  vízügyi igazgatóságnál és a  vízvédelmi hatóságnál meglévő, 
a  vízvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott, 1:100 000 méretarányú országos 
érzékenységi térképe alapján kerül – a vízvédelmi hatóság határozatában meghatározásra.
(5) A vízvédelmi hatóság egy adott területen egyedi érzékenységi besorolást is megállapíthat, a környezethasználó 
vagy a vízügyi igazgatóság által – a 2. számú melléklet szempontjai szerint – végzett vagy végeztetett lokális vizsgálat 
alapján készített, a (4) bekezdés szerinti térképnél részletesebb térképre támaszkodóan.”

 (3) Az R10. 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti intézkedés keretében a vízügyi igazgatóság és a vízvédelmi hatóság 
környezetvédelmi felülvizsgálat elrendelését kezdeményezheti a  környezetvédelmi hatóságnál, az  engedélyezett 
környezethasználat működési feltételeinek meghatározására.”

 (4) Az R10. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vízvédelmi hatóság a (4) bekezdésben foglaltakról nyolc napon belül tájékoztatja a vízügyi igazgatóságot.”

 (5) Az R10. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  környezetvédelmi hatóság a  környezetvédelmi engedélyt, az  egységes környezethasználati engedélyt 
és a  környezetvédelmi működési engedélyt, az  engedélyező hatóság a  12.  § (1)  bekezdésében és a  13.  § 
(1)  bekezdésében foglalt engedélyt (a  továbbiakban együtt: engedély), – ha a  vízvédelmi hatóság a  13.  § 
(1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt – a vízvédelmi hatóság a szakhatósági 
állásfoglalását akkor adja meg, ha a  környezeti adottságok, tevékenység ellenőrzöttsége, továbbá a  fennálló 
összes többi körülmény együttes vizsgálata azt mutatja, hogy az  e  rendeletben foglalt kötelezettségek betartása 
biztosított.”

 (6) Az R10. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  környezethasználó a  felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást 
a  vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a  vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő 
környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a  kárelhárítást a  környezetkárosodás megelőzésének és 
elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.
(2) A vízvédelmi hatóság – indokolt esetben a vízügyi igazgatóság bevonásával – a földtani közeg, felszín alatti víz 
terhelésére, minőségének veszélyeztetésére, szennyezésére, károsítására vonatkozó, birtokába került információkat 
kivizsgálja a hatósági intézkedés igényének megállapítása és a hatósági eljárás megalapozása érdekében.”

 (7) Az R10. 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  vízvédelmi hatóság a  kivizsgálás, a  felszín alatti víz és a  talaj védelmével összefüggésben feladatkörrel 
rendelkező hatóságok és a vízügyi igazgatóság véleménye, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján mérlegeli, 
hogy a  szennyezettség intézkedést igényel-e. A  (6)  bekezdés b)  pont ba) és bb)  alpontja esetében a  vízvédelmi 
hatóság köteles intézkedni.”

 (8) Az R10. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  tényfeltárási tervet a  (3)  bekezdés szerinti határozatban megjelölt határidőre jóváhagyásra be kell nyújtani 
a vízvédelmi hatósághoz. A  jóváhagyást követően a hatóság engedélyezi a  tényfeltárást. A hatóság a tényfeltárási 
terv jóváhagyásra történő benyújtásától eltekinthet, ha a  kármentesítés sürgőssége, a  várható költség alacsony 
szintje, a  szennyező anyagok kis száma, illetve csak a  kötelezett tulajdonában álló területek érintettsége 
valószínűsíthető.”

 (9) Az R10. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § (1) A  tényfeltárási munkák megkezdését a  megkezdés előtt nyolc nappal, a  tényfeltárás során észlelt 
bármilyen rendkívüli körülményt pedig haladéktalanul be kell jelenteni a  vízvédelmi hatóságnak, amely erről 
a vízügyi igazgatóságot tájékoztatja.
(2) A  tényfeltárás során a  kötelezett kezdeményezheti a  részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés 
módszerének egyeztetését a vízvédelmi hatósággal, a vízügyi igazgatósággal és a szakhatóságokkal.
(3) Indokolt esetben, a  feltárás során észleltek alapján, a  tényfeltárásra kötelezett kezdeményezésére a  vízvédelmi 
hatóság – a  vízügyi igazgatóság és a  szakhatóságok utólagos értesítésével – nyolc napon belül dönt a  terv 
módosításának elfogadásáról vagy elutasításáról.
(4) A tényfeltárást és annak eredményeit dokumentálni kell. A záródokumentációt a 7. számú melléklet szerint kell 
összeállítani, és be kell nyújtani a vízvédelmi hatósághoz.”
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 (10) Az R10. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  beavatkozási munkák megkezdését az  azt megelőző tíz nappal be kell jelenteni a  vízvédelmi hatóságnak, 
amely a  munkálatokat köteles ellenőrizni. A  beavatkozási munkákat dokumentálni kell, különösen építési, üzemi 
naplóval. A beavatkozásról a vízvédelmi hatóság a vízügyi igazgatóságot tájékoztatja.”

 (11) Az R10. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  beavatkozás befejezését nyolc napon belül be kell jelenteni a  vízvédelmi hatóságnak, amely erről a  vízügyi 
igazgatóságot tájékoztatja.”

 (12) Az R10. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28.  § (1) A  9. számú melléklet szerinti tartalomnak megfelelő beavatkozási záródokumentációt a  beavatkozási 
munkák befejezését követő harminc napon belül kell benyújtani a vízvédelmi hatósághoz.
(2) A  vízvédelmi hatóság a  vízügyi igazgatóság véleményének kikérésével a  beavatkozási záródokumentáció 
megérkezését követő naptól számított két hónapon belül határozatot hoz:
a) a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról,
b) a további tényfeltárás elrendeléséről,
c) a záródokumentáció elfogadásával a beavatkozás befejezéséről és a kármentesítési monitoring elrendeléséről, vagy
d) a záródokumentáció elfogadásával a beavatkozás befejezéséről és a kármentesítés befejezéséről.”

 (13) Az R10. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  FAVI központja a  vízvédelemért felelős miniszter által irányított minisztérium, regionális központjai 
a vízvédelmi hatóságok.”

 (14) Az R10. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vízvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti adatokat a FAVI nyilvántartási rendszer keretében rögzíti, értékeli 
és szolgáltatja. A vízügyi igazgatóság adatot szolgáltat a FAVI részére.”

 (15) Az R10.
a) 6.  § (3)  bekezdésében, 9.  § (7)  bekezdésében, 10.  § (5), (7) és (10)  bekezdésében, 13.  § (2), (10) és 

(11) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés b) pontjában, 16. § (3) bekezdés b) pontjában, 
16.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (1) és (2)  bekezdésében, 19.  § (4), (7), valamint (9)–(15)  bekezdésében, 
19/A.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (6)  bekezdésében, 21.  § (9) és (10)  bekezdésében, 25.  § (1)  bekezdésében, 
30. § (5) bekezdésében, 31. § (5) és (9) bekezdésében, 33. § (2), (5) és (6) bekezdésében, 34. § (6) bekezdés 
a) pontjában, 38. § (1)–(3) bekezdésében, 39. § (1) és (5) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § 
(3) bekezdésében, továbbá az 5. mellékletben a „felügyelőség” szövegrészek helyébe a „vízvédelmi hatóság”,

b) 13. § (8) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
c) 14. § (4) bekezdésében a „felügyelőséget” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóságot”,
d) 16. § (1) bekezdésében a „felügyelőséghez” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatósághoz”,
e) 16. § (8) bekezdésében a „felügyelőségnél” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóságnál”,
f ) 30. § (1) bekezdés c) pontjában a „felügyelőségi határozat” szövegrész helyébe a „hatósági határozat”,
g) 30. § (7) bekezdésében az „A kármentesítési monitoring záródokumentáció alapján a felügyelőség 2 hónapon 

belül határozatot hoz:” szövegrész helyébe az  „A kármentesítési monitoring záródokumentáció alapján 
a vízvédelmi hatóság a vízügyi igazgatóság véleményének kikérésével két hónapon belül határozatot hoz:”,

h) 34. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi igazgatási szervek” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóságok”,
i) 5.  melléklet 7.  pontjában a  „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a  „vízvédelmi hatóságnak és a  vízügyi 

igazgatóságnak”
szöveg lép.

 
27. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

27. § (1) A  felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
220/2004. Korm. rendelet) 39/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kivizsgálás alapján a vízvédelmi hatóság:
a) dönt a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítás 
megindításáról,
b) dönt a kármentesítés bármely szakaszának, vagy a szakaszok 39/B. § (4) bekezdés szerinti együttes elrendeléséről,
c) megteszi az intézkedéseket a Kvt. 73. §-a szerinti környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése érdekében,
d) dönt – a környezetkárosodás bekövetkezése valószínűségének hiányában – az eljárás megszüntetéséről.”
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 (2) A  220/2004. Korm. rendelet 3.  § 7.  pontjában a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 
(a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóság” szöveg lép.

 (3) A  220/2004. Korm. rendelet 11.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 12.  § (1) és (5)  bekezdésében, 14.  § (4a) és 
(5)  bekezdésében, 18.  § (1) és (2)  bekezdésében, 19.  § (1) és (4)  bekezdésében, 19/A.  §-ában, 20.  §-ában, 21.  § 
(1)  bekezdésében, 25.  § (1) és (4)  bekezdésében, 26.  § (2) és (5)  bekezdésében, 27.  § (1)  bekezdésében, 27.  § 
(2) bekezdés b) és d) pontjában, 27. § (4) bekezdésében, 28. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 
29. § (4) bekezdés b) pontjában, 29. § (5) bekezdésében, 30. § (3) és (4) bekezdésében, 31. § (2) és (5) bekezdésében, 
33. § (1) és (2) bekezdésében, 34. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 35. § (1) bekezdés b), e), g), i) és j) pontjában, 
35.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében, 35.  § (2)  bekezdésében, 37.  § (1), (4) és (5)  bekezdésében, 39.  §  
(1)–(3) és (5)  bekezdésében, 39/A.  § (1) és (4)  bekezdésében, 39/B.  § (1) és (4)  bekezdésében, 39/C.  § (4), (5), (7) 
és (10) bekezdésében, 39/D. § (2), (5), (8) és (11) bekezdésében, 39/E. § (7) és (9) bekezdésében, valamint 2., 3. és  
4. számú mellékletében a „felügyelőség” szövegrészek helyébe a „vízvédelmi hatóság” szöveg lép.

 (4) A 220/2004. Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében a „felügyelőséggel” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatósággal” 
szöveg lép.

 (5) A 220/2004. Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésében, 28. § (2) és (4) bekezdésében, 28. § (3) bekezdés c) pontjában, 
30.  § (3)  bekezdésében, 31.  § (5)  bekezdésében, 35.  § (1)  bekezdés i)  pontjában, 36.  § (4)  bekezdés a) és 
c)  pontjában, 36.  § (5)  bekezdésében, 39.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében, 39/C.  § (6)  bekezdésében, 39/D.  §  
(4) és (6)  bekezdésében, valamint 2. számú melléklet 2/II.  pont i)  alpontjában a  „felügyelőségnek” szövegrész 
helyébe a „vízvédelmi hatóságnak” szöveg lép.

 (6) A 220/2004. Korm. rendelet 39/C. § (4) és (8) bekezdésében, valamint 39/D. § (9) bekezdésében a „felügyelőséghez” 
szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatósághoz” szöveg lép.

 (7) A  220/2004. Korm. rendelet 39/E.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „felügyelőségi” szövegrész helyébe a „vízvédelmi 
hatósági” szöveg lép.

 (8) A  220/2004. Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdésében az  „a Nemzeti Környezetügyi Intézet a  felügyelőségek” 
szövegrész helyébe az  „az Országos Vízügyi Főigazgatóság a  vízügyi és vízvédelmi hatóságok” szöveg, 
a (3) bekezdésében az „A Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész helyébe az „Az Országos Vízügyi Főigazgatóság” 
szöveg lép.

28. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A  vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban:  
221/2004. Korm. rendelet) 3.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában a  „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi 
kirendeltsége” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóság” szöveg, c) pontjában az „a Nemzeti Környezetügyi Intézet” 
szövegrész helyébe az „az Országos Vízügyi Főigazgatóság” szöveg lép.

 (2) A 221/2004. Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

29. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló  
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

29. §  Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 
8. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi 
és természetvédelmi” szöveg, 10. § (10) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe 
a „természetvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.

30. A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe 
a „természetvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.
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31. Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
módosítása

31. § (1) Az  egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
2/2005. Korm. rendelet) 9.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg, az  „Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg lép.

 (2) A  2/2005. Korm. rendelet 3. számú melléklet I.1.  pont a)  alpontjában az  „Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg lép.

32. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 157/2005. Korm. rendelet) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

33. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról

33. §  A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 2.  § a)  pontjában az  „Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi” szöveg lép.

34. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

34. §  A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés f ) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi” szöveg lép.

35. A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével 
kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A  nagyvízi medrek, a  parti sávok, a  vízjárta, valamint a  fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról 
és hasznosításáról, valamint a  nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 
szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 21/2006. Korm. rendelet) 2.  § (4)  bekezdésében 
a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe 
a „vízügyi hatóság” szöveg lép.

 (2) A  21/2006. Korm. rendelet 2.  § (5)  bekezdésében, 3.  § (2)  bekezdésében, 6.  § (2) és (3)  bekezdésében, 7.  § 
(1)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdésében és 11.  § (3)  bekezdésében a  „felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság” szöveg lép.

 (3) A  21/2006. Korm. rendelet 10.  § (1)  bekezdésében a „felügyelőségnél” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságnál” 
szöveg lép.

36. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló  
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet
a) 8.  § (4)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a  továbbiakban: 

felügyelőség)” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóság”,
b) 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 11.  § (6)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében 

a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatóság”
szöveg lép.
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37. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg 
és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési  
és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A  budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a  Zalaegerszeg és térsége 
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a  Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

 (2) Az R11. 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

38. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt 
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet
a) 1. számú melléklete a 6. melléklet,
b) 2. számú melléklete a 7. melléklet
szerint módosul.

39. A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez 
kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A  Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R12.) 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

 (2) Az R12. 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

40. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.)
a) 3. melléklete a 10. melléklet,
b) 4. melléklete a 11. melléklet,
c) 5. melléklete a 12. melléklet
szerint módosul.

 (2) Az R13.
a) 8. § (3)  bekezdésében, 8/B.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 8/B.  § (5)  bekezdés b)  pontjában, 8/C.  § 

(1)  bekezdésében, 8/C.  § (3)  bekezdésében, 8/D.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 8/D.  § (3)  bekezdésében 
a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe a „ , környezetvédelmi 
és természetvédelmi felügyelőséget”, az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőséget”,

b) 8/B.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, 8/B.  § (8)  bekezdés b)  pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi 
és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget, 
valamint a  vízvédelem tekintetében az  első fokon eljáró vízvédelmi hatóságot”, az  „Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az  „Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget, valamint a vízvédelem tekintetében a másodfokon 
eljáró vízvédelmi hatóságot”,

c) 8/F. § (1) bekezdés c) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész 
helyébe az „első fokon eljáró vízvédelmi hatóságot”,
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d) 8/H.  § (1)  bekezdésében, 8/H.  § (2)  bekezdésében, 8/H.  § (4)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőség”

szöveg lép.

41. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

41. §  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
a) 3. § (8) bekezdésében, 3. § (9) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” 

szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,
b) 4/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 4/A.  § (7)  bekezdés a)  pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi 

és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget”, 
az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe 
az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget”,

c) 4/A.  § (9)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész 
helyébe a  „területi vízügyi hatóságot”, az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi Hatóságot”,

d) 2. melléklet C:9 mezőjében és 3. melléklet C:12 mezőjében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,

e) 2.  melléklet D:9 mezőjében és 3.  melléklet D:12 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség”

szöveg lép.
 

42. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

42. §  Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § (4)  bekezdésében és 2.  § (6)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,
b) 2.  § (9)  bekezdésében, 2/A.  § (2)  bekezdésében és 6/A.  §-ában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és 

vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget”,
c) 7. §-ában a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszter”
szöveg lép.

43. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról  
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

43. § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az  ingatlan-nyilvántartási 
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R14.) 2.  melléklete 
a 13. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R14.
a) 4.  melléklet 3:7 mezőjében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész 

helyébe az „első fokon eljáró természetvédelmi hatóság”,
b) 4.  melléklet 4:7 mezőjében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe a „másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság”
szöveg lép.
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44. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 11.  § (3)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,
b) 17. § (2) bekezdés a) pontjában és 21. § (1) bekezdés a) pontjában a „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség”,

c) 17. § (2) bekezdés c) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész 
helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,

d) 19.  § (3)  bekezdésében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséget” szövegrész helyébe a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőséget”

szöveg lép.

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

45. §  A területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 2. számú melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat B:53 mezőjében a „Környezetvédelmi, természetvédelmi 

és vízügyi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség és 
a területi vízügyi hatóság”,

b) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:54 mezőjében a „VM” szövegrész helyébe a „BM”,
c) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:61 mezőjében a „VM” szövegrész helyébe a „VM, BM”,
d) 2. számú melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat A:114, A:115, A:117, A:120 és A:121 mezőjében a „NeKI” 

szövegrész helyébe az „OVF”
szöveg lép.

46. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 
72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A  környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendelet hatálya az  Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, az  Országos 
Vízügyi Hatóság, a  környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a  területi vízügyi hatóságok 
hatáskörébe tartozó, hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló környezetvédelmi, 
vízvédelmi és vízügyi hatósági eljárásokra terjed ki.”

 (2) Az  R15. 2.  § (1)  bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi, illetve 
vízügyi” szöveg lép.

 (3) Az R15. 2. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
 

47. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A  környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R16.) 2.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  környezeti alapnyilvántartásba a  környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (a  továbbiakban: 
felügyelőségek), a  vízvédelmi hatóság, az  Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
(a  továbbiakban: Főfelügyelőség), az  Országos Vízügyi Hatóság, valamint a  Vidékfejlesztési Minisztérium 
(a továbbiakban: minisztérium) és a Belügyminisztérium jegyezhet be egyedi környezetvédelmi azonosító adatokat.”
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 (2) Az R16. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása az  alábbi szerveknél kezdeményezhető, illetve azokat 
az alábbi szervek hozzák létre:
a) a  KÜJ azonosítót az  a  felügyelőség, illetve vízvédelmi ügyekben az  a  vízvédelmi hatóság hozza létre, amelyhez 
az ügyfél kérelmével fordul;
b) ha a KÜJ azonosítóval már rendelkező ügyfél KTJ azonosító(ka)t, vagy a KÜJ azonosítóval még nem rendelkező 
ügyfél a  KÜJ azonosító mellett KTJ azonosító(ka)t is igényel, az  azonosítók létrehozását az  objektum(ok) jellemző 
pontja szerint illetékes felügyelőségnél, illetve vízvédelmi ügyekben vízvédelmi hatóságnál kell kezdeményezni.
(2) Ha az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása a Főfelügyelőség, vagy az Országos Vízügyi Hatóság 
hatáskörébe tartozó eljáráshoz szükséges, az azonosítókat a Főfelügyelőség vagy az Országos Vízügyi Hatóság hozza 
létre.”

 (3) Az  R16. 4.  § (2)  bekezdésében az „illetékes felügyelőségnél” szövegrész helyébe az „az illetékes felügyelőségnél, 
illetve vízvédelmi ügyekben az illetékes vízvédelmi hatóságnál” szöveg lép.

 (4) Az R16. 6. § nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A KAR adatszolgáltatást az  ügyfél az  alapadatainak, illetve a  környezetvédelmi objektumaihoz tartozó 
alapadatoknak az 1. mellékletben közölt formanyomtatvány kitöltésével teljesítheti. A formanyomtatványt a hozzá 
tartozó útmutatóval együtt a környezetvédelemért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszter bevonásával 
dolgozza ki és a  minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, továbbá a  kormányzati portálon közzéteszi. 
Az adatszolgáltatás az alábbi módokon teljesíthető:”

 (5) Az  R16. 2.  mellékletében az  „illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész 
helyébe az „illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, illetve vízvédelmi hatóság” szöveg lép.

 
48. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 
2. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

49. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló  
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) A  környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R17.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről
a) – amennyiben az  az 1.  § a) vagy b)  pontja szerinti környezeti elemet érinti – a  területi vízügyi hatóságot 
(a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),
b) – amennyiben az az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőséget (a továbbiakban: felügyelőség) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI)
haladéktalanul köteles tájékoztatni.”

 (2) Az R17. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a  környezetkárosodás határon túlról terjed át, illetve a  környezethasználó személye ismeretlen, 
vagy a  környezethasználó környezetkárosodást megelőző intézkedést nem tesz, kárelhárítást nem végez, illetve 
azokat nem vagy nem megfelelően végzi, akkor az e rendelet szerinti környezetkárosodást megelőző intézkedések 
megtétele és a kárelhárítás elvégzése – figyelemmel a 17. § (1) bekezdésére –,
a) az  1.  § a) és b)  pontja szerinti környezeti elem esetében, valamint azoknál a  vizeknél és vízilétesítményeknél, 
amelyek az 1. § f ) és g) pontja szerinti területeken vannak, de a VIZIG vagyonkezelésében állnak, a vízügyi hatóság 
megbízása alapján a VIZIG,
b) az a) pont kivételével az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elem esetében a környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőség megbízása alapján a NPI
feladata.”
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 (3) Az R17. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  környezethasználó személye ismert, azonban önmaga nem képes a  környezetkárosodást 
megelőző intézkedések megtételére, a kárelhárítás elvégzésére, az  (1) bekezdés a) pontja szerinti környezeti elem 
esetében a  VIZIG szakmai irányítása mellett, az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti környezeti elem esetében az  NPI 
szakmai irányítása mellett köteles részt venni a kárelhárításban.”

 (4) Az R17. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A környezethasználó, illetve a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a vízügyi szervek a kárelhárítás 
feladatainak végrehajtását elsősorban saját erőforrásaikkal látják el.
(2) Ha a kárelhárítás ellátásához a saját erőforrás nem elegendő, a környezethasználó
a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében – a VIZIG-nél, a VIZIG és a vízügyi hatóság vezetője az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) főigazgatójánál kezdeményezi más vízügyi szervek erőforrásainak (így 
például anyagainak és eszközeinek) igénybevételét,
b) az  1.  § c)–g)  pontja szerinti környezeti elem esetében – az  NPI-nél, az  NPI az  Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség (a  továbbiakban: OKTF) főigazgatójánál kezdeményezi más környezetvédelmi 
szervek erőforrásainak (így például anyagainak és eszközeinek) igénybevételét,
(3) Amennyiben a kárelhárítás több környezeti elemet érint, a kárelhárítást az érintett környezeti elemekre nézve csak 
együttesen, egymásra tekintettel lehet elvégezni.
(4) A VIZIG-ek kárelhárítási tevékenységét az  OVF útján a  vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter 
irányítja. Az NPI kárelhárítási tevékenységét az OKTF útján a környezetvédelemért felelős miniszter irányítja.”

 (5) Az R17. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kárelhárítási területi tervek készítésére
a) az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elem esetében a VIZIG,
b) 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elem esetében az NPI
köteles.”

 (6) Az R17. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az üzemi és területi terveket
a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi hatóság,
b) az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elem esetében a felügyelőség
hagyja jóvá.”

 (7) Az R17. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  területi kárelhárítási tervekben rögzített kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartásáról – a  3.  § 
(1) bekezdésében meghatározott feladat-megosztás alapján – a VIZIG vagy a NPI gondoskodik.”

 (8) Az R17. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) A  vízügyi hatóság köteles az  illetékességi területén a  7.  § szerinti üzemi tervekből származó adatokat 
nyilvántartani, továbbá azokat a  lehetséges szennyező-forrásokat felmérni és nyilvántartani, amelyek rendkívüli 
mértékben veszélyeztethetik a térségben a környezeti elemek eredeti állapotát.
(2) A kárelhárítás egységes adatnyilvántartását a vízügyi hatóság kezeli, és az adatok hozzáférhetőségét a VIZIG és NPI, 
valamint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek számára biztosítja.
(3) Az Országos Vízügyi Hatóság a vízügyi hatóság által szolgáltatott adatok alapján országos nyilvántartást vezet.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (9) Az R17. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) A  3.  § (1)  bekezdése szerinti feladatmegosztás alapján a  VIZIG és az  NPI – a  (2)  bekezdés szerinti 
kivétellel – évente köteles megszervezni és lebonyolítani, az  együttműködő szervezetek bevonásával, 
a kárelhárítási gyakorlatokat a beosztott munkatársak részére felkészítés és továbbképzés céljából.
(2) A  gyakorlat megtartása – az  OVF főigazgatója, illetve az  OKTF vezetőjének jóváhagyásával – mellőzhető, ha 
az adott évben a VIZIG, illetve az NPI III. fokú kárelhárítási készültségben volt.”

 (10) Az R17. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A környezetkárosodás felderítésére bejelentésre vagy hivatalból kerülhet sor.
(2) A környezetkárosodás felderítése a vízügyi hatóság, a felügyelőség, a VIZIG és az NPI feladata.
(3) Az  OVF főigazgatója, a VIZIG, az  NPI, a  vízügyi hatóság és a  felügyelőség a  környezetkárosodással kapcsolatos 
bejelentésről köteles egymást azonnal tájékoztatni. A VIZIG-nél, a vízügyi hatóságnál és a  felügyelőségnél állandó 
ügyeletet kell tartani.
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(4) A  vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter az  OVF-nél folyamatosan működő Központi 
Környezetbiztonsági Ügyeletet (KBÜ) tart fenn, amely fogadja a környezeti káresemény bejelentését, és továbbítja
a) víz és földtani közeg érintettsége esetén a VIZIG-hez és a vízügyi hatósághoz,
b) az 1. § c)–g) pontja szerinti faj, élőhely, terület érintettsége esetén a NPI-hez és a felügyelőséghez,
c) légszennyezés esetén a katasztrófavédelemhez és a felügyelőséghez,
d) lakosság egészségi kockázata esetén a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási 
szervéhez (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) és a felügyelőséghez.
(5) A  bejelentés alapján az  1.  § a) és b)  pont szerinti környezeti elem esetében a  VIZIG haladéktalanul köteles 
az  NPI, a  megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv és a  vízügyi hatóság bevonásával az  esetet a  helyszínen 
kivizsgálni. A bejelentés alapján az 1. § c)–g) pontja esetében a NPI haladéktalanul köteles a megyei népegészségügyi 
szakigazgatási szerv és a felügyelőség bevonásával az esetet a helyszínen kivizsgálni.
(6) A kivizsgálásba a halgazdálkodásról és a hal védeleméről szóló külön jogszabályok szerinti tiltott halfogási eszközök 
és módszerek következtében fellépő halpusztulás esetén halgazdálkodási hatóságként, valamint az erdőket érintő 
környezetveszélyeztetés és környezetkárosodás esetén erdészeti hatóságként a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalt is be kell vonni.”

 (11) Az R17. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A környezetkárosodás minősítése az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi hatóság 
feladata, az  1.  § c)–g)  pontja szerinti környezeti elem esetében a  felügyelőség feladata a VIZIG, az  NPI, a  megyei 
népegészségügyi szakigazgatási szerv és erdészeti hatóságként a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
bevonásával.
(2) A környezetkárosodás minősítéséhez
a) a VIZIG a vizek,
b) az NPI az 1. § c)–g) pontja szerinti faj, élőhely, terület,
c) a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a környezet-egészségügy,
d) az erdészeti hatóság az erdők
érintettsége szerint szolgáltat információt.
(3) A minősítés során meg kell állapítani, hogy a környezetveszélyeztetés milyen mértékben veszélyezteti a vizeket 
és a  földtani közeget, a vízi környezetet, a vízhasználatokat és a vízi-létesítményeket, az élővilágot és élőhelyeket. 
A  környezetkárosodás általános minősítéséről és a  beavatkozás szükségességéről a  VIZIG, az  NPI, az  erdészeti 
hatóság és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv javaslata alapján, valamint ezek hiányában az 1. § a) és 
b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi hatóság, az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elem esetében 
a felügyelőség dönt.
(4) A minősítés alapján a VIZIG és az NPI együttműködve kialakítja a védekezés lehetséges módozatait és egyidejűleg 
tájékoztatja
a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi hatóságot,
b) az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elem esetében a felügyelőséget.”

 (12) Az R17. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A környezetkárosodás elhárításának műveleti irányítása
a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében és azoknál a vizeknél és vízilétesítményeknél, amelyek 
az 1. § f ) és g) pontja szerinti területeken vannak, de a VIZIG vagyonkezelésében állnak, a VIZIG,
b) az a) pontban foglaltak kivételével az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elem esetében az NPI feladata.”

 (13) Az R17. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A kárelhárítás érdekében, az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében, és azoknál a vizeknél 
és vízilétesítményeknél, amelyek az 1. § f ) és g) pontja szerinti területeken vannak, de a VIZIG vagyonkezelésében 
állnak, a VIZIG rendeli el a vízügyi hatóság és NPI bevonásával
a) az I. fokú készültséget, ha a VIZIG, az NPI és a vízügyi hatóság rendkívüli környezetkárosodásról szerzett tudomást, 
és helyszíni műszaki szemlét kell tartani,
b) a II. fokú készültséget, ha a helyszíni műszaki szemle alapján a műveleti irányítást közvetlenül megelőző intézkedések 
(így különösen mintavétel, elemzés, értékelés) válhatnak szükségessé,
c) a  III. fokú készültséget, ha a  helyszíni műszaki szemle vagy a  minták elemzésének eredménye alapján azonnali 
beavatkozásra (így különösen a  szennyezés lokalizálására, közömbösítésére, eltávolítására, a  partok, vízkivételek 
megvédésére) van szükség.
(2) A kárelhárítás érdekében, az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elem esetében – az (1) bekezdés kivételével – 
az NPI rendeli el a felügyelőség és a VIZIG bevonásával
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a) az I. fokú készültséget, ha a VIZIG, az NPI és a felügyelőség rendkívüli környezetkárosodásról szerzett tudomást, és 
helyszíni műszaki szemlét kell tartani,
b) a II. fokú készültséget, ha a helyszíni műszaki szemle alapján a műveleti irányítást közvetlenül megelőző intézkedések 
(így különösen mintavétel, elemzés, értékelés) válhatnak szükségessé,
c) a  III. fokú készültséget, ha a  helyszíni műszaki szemle vagy a  minták elemzésének eredménye alapján azonnali 
beavatkozásra (így különösen a  szennyezés lokalizálására, közömbösítésére, eltávolítására, a  partok, vízkivételek 
megvédésére) van szükség.
(3) A készültség fokozatait a VIZIG-nek, illetve az NPI-nek meg kell szüntetni, ha az azt kiváltó ok megszűnt, és annak 
közvetlen ismétlődésétől nem kell tartani.”

 (14) Az R17. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § Az  e  rendelet szerinti feladatok ellátását végző költségvetési szervek felmerülő kiadásaikat maguk 
fedezik, de a  környezetkárosodást megelőző intézkedés, illetve a  kárelhárítás befejezése után a  költségeknek 
a környezethasználóra való áthárításáról
a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem vonatkozásában felmerült költségek esetében a vízügyi hatóság,
b) az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elem vonatkozásában felmerült költségek esetében a felügyelőség
intézkedik.”

 (15) Az R17. 1. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
 (16) Az R17.

a) 5. §-ában a „szervek” szövegrész helyébe a „ , valamint a környezetvédelmi szervek”,
b) 6. § (4) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „felügyelőség vagy a vízügyi hatóság”,
c) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe az „a vízügyi hatóságnak”,
d) 8.  § (2)  bekezdésében a „felügyelőséget” szövegrész helyébe a „felügyelőséget vagy a  vízügyi hatóságot”, 

a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „felügyelőség vagy a vízügyi hatóság”,
e) 9. § (2) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „felügyelőségnek vagy vízügyi hatóságnak”,
f ) 10. § (2) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság”
szöveg lép.

50. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés 
szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a  kármentesítés szabályairól szóló 
91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg lép.

51. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

51. §  Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,
b) 1. § (7) bekezdés b) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész 

helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget”
szöveg lép.

52. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 
részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

52. §  A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól 
szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet
a) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész 

helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget”, az  „Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőséget”,

b) 3.  § (8)  bekezdésében és 4.  § (6)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőségnek” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek”,
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c) 3.  § (10)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel” szövegrész 
helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséggel”,

d) 6.  § (6)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”

szöveg lép.

53. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló  
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

53. §  A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „honvédelmi” szövegrész helyébe a „honvédelmi és vízügyi igazgatási”,
b) 4.  § (4)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 

a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”
szöveg lép.

54. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott 
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a  meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 
4. számú melléklet 9.  pontjában a  „Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Tudományos Kutató Intézet Közhasznú Társaság (VITUKI Kht.)” szövegrész helyébe az  „Országos Vízügyi 
Főigazgatóság” szöveg lép.

55. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

55. §  A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében az „a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,

b) 4.  § (4)  bekezdésében a „Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség”

szöveg lép.

56. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló  
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

56. §  A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
a) 4/A.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész 

helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget, valamint a vízvédelmi hatóságot”,
b) 4/A.  § (2)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek” szövegrész 

helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a vízvédelmi hatóságok”
szöveg lép.

57. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

57. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
4. mellékletében foglalt táblázat
a) C:2 mezőjében a  „Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg,
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b) D:2 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 
helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg

lép.

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

58. § (1) A  villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
4/A. § (2) és (3) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrészek helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg lép.

 (2) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  
4. számú melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

59. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló  
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséért felelős hatóságként)
„l) a  környezetvédelemért és a  természetvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák 
esetében első fokon az  Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget, másodfokon 
a környezetvédelemért és a természetvédelemért felelős minisztert,”
(jelöli ki.)

 (2) A  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló  
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséért felelős hatóságként)
„q) a vízgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon az Országos 
Vízügyi Hatóságot, másodfokon a vízgazdálkodásért felelős minisztert”
(jelöli ki.)

 (3) A  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 7. sorában az „Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg lép.

60. A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

60. § (1) A  „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
a) 1. számú mellékletében foglalt táblázat E:25, E:45 és E:69 mezőjében a „Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe a „Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság”,
b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat F:25, F:45 és F:69 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Főigazgatója” szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság 
vezetője”

szöveg lép.
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 (2) A  „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

61. Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

61. §  Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
a) 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:6 és C:7 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség”,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:8 mezőjében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság”

szöveg lép.

62. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

62. §  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a  természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 
üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
a) 3. § (6) bekezdésében a „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „vízvédelmi hatóság”,
b) 5.  § (6)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságnál” szövegrész helyébe 

a „vízvédelmi hatóságnál”,
c) 14.  § (3)  bekezdés a) és e)  pontjában a „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel” 

szövegrész helyébe a „vízvédelmi hatósággal”
szöveg lép.

63. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

63. § (1) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt 
táblázat
a) E:3, E:6, E:9, E:12 és E:15 mezőjében a „Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség” szövegrész helyébe a „Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság”,
b) E:4, E:7, E:10, E:13 és E:16 mezőjében a  „Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe a  „Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség”,

c) F:3, F:6, F:9, F:12 és F:15 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság”,

d) F:4, F:7, F:10, F:13 és F:16 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”

szöveg lép.
 (2) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklete a 19. melléklet 
szerint módosul.
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64. A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

64. §  A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 4.  § 
(1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg lép.

65. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

65. § (1) A  Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 
táblázat
a) D:4 és D:5 mezőjében az „Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség”,
b) E:4 és E:5 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,
c) D:7 mezőjében az  „Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság”,
d) E:7 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság”
szöveg lép.

 (2) A  Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 
a 20. melléklet szerint módosul.

66. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és 
Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

66. § (1) Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli 
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében 
foglalt táblázat
a) D:2 mezőjében a  „Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség”,
b) E:2 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,
c) D:4 mezőjében a  „Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a  „Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság”,
d) E:4 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság”
szöveg lép.

 (2) Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli 
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 
a 21. melléklet szerint módosul.
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67. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó 
nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

67. §  A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai 
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész 

helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg, az  „Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség”,

b) 3.  § (4)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében és 3. számú mellékletében a  „Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe a  „Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség”,

c) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséghez” szövegrész helyébe a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőséghez”

d) 2. számú mellékletében és 5. számú mellékletében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”

szöveg lép.

68. Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 
tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

68. §  Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről 
szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,
b) 5.  § (4)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,
c) 11.  § (7)  bekezdésében a  „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium”
szöveg lép.

69. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint 
egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló  
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

69. §  A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklete 
a 22. melléklet szerint módosul.

70. A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának 
engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

70. §  A radioaktív hulladékok és a  kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 
34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőséggel” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséggel és 
az Országos Vízügyi Hatósággal” szöveg lép.

 
71. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

71. §  A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a  23.  melléklet 
szerint módosul.
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72. A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

72. § (1) A  „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat
a) 1., 3., 5., 11–14. és 16–19. pont „Első fokon eljáró hatóság” oszlopában az „Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe az „Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság”,
b) 23–31.  pont „Első fokon eljáró hatóság” oszlopában a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság”,
c) 32–79. pont „Első fokon eljáró hatóság” oszlopában a „Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe a „Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság”,
d) 80–105.  pont „Első fokon eljáró hatóság” oszlopában a  „Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe az „Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság”,
e) 1.,3., 5., 11–14., 16–19., 23–105.  pont „Másodfokon eljáró hatóság” oszlopában az  „Országos 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi 
Hatóság”,

f ) 2., 4., 6–10., 15., 20. és 21. pont „Első fokon eljáró hatóság” oszlopában az „Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe az „előzetes vizsgálat tekintetében az illetékes 
első fokon eljáró környezetvédelmi hatóság, a  vízügyi hatósági eljárás tekintetében az  illetékes első fokon 
eljáró vízügyi hatóság”,

g) 22. pont „Első fokon eljáró hatóság” oszlopában a „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe az „előzetes vizsgálat tekintetében az illetékes első fokon eljáró 
környezetvédelmi hatóság, a  vízügyi hatósági eljárás tekintetében az  illetékes első fokon eljáró vízügyi 
hatóság”,

h) 2., 4., 6–10., 15., 20–22.  pont „Másodfokon eljáró hatóság” oszlopában az  „Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az  „előzetes vizsgálat tekintetében 
a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság, a vízügyi hatósági eljárás tekintetében a másodfokon eljáró 
vízügyi hatóság”

szöveg lép.
 (2) A  „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 24. melléklet szerint módosul.

73. A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú 
projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

73. §  A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.)  
Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

74. A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

74. §  A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

75. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) A  „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet  
1. számú mellékletében foglalt táblázat 1., 3., 5–10., 12., 14., 16–24., 28., 29–30. pont
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a) „Első fokon eljáró hatóság” oszlopában a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „Vízügyi Hatóság”,

b) „Másodfokon eljáró hatóság” oszlopában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság”

szöveg lép.
 (2) A  „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet  
2. számú melléklete a 27. melléklet szerint módosul.

76. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

76. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13.  § (3)  bekezdés n)  pontjában 
a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőséget” szöveg lép.

77. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes 
szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
módosítása

77. §  Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól 
és a  közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 21.  § (5)  bekezdésében 
a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség” szöveg lép.

78. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági 
állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) Az  igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának 
eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 11. pont „Szakhatóság” 
oszlopában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe 
az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg lép.

 (2) Az  igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának 
eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10. pont „Szakhatóság” 
oszlopában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe 
az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg lép.

79. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

79. §  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a) 6.  § (7)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,
b) 7. § (4) bekezdés c) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész 

helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget”,
c) 7.  § (4)  bekezdés c)  pontjában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az   „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőséget”

szöveg lép.



89278 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 

80. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

80. § (1) A  területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területfejlesztési koncepciók és programok véleményezésére jogosult szervek)
„15. az érintett területi államigazgatási szervek közül:
a) illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség,
b) illetékes vízügyi hatóság,
c) működési területével érintett nemzeti park igazgatóság,
d) működési területével érintett vízügyi igazgatóság,
e) Nemzeti Környezetügyi Intézet működési területtel érintett területi kirendeltsége.”

 (2) A  területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területrendezési tervek véleményezésére jogosult szervek)
„13. az érintett területi államigazgatási szervek közül:
a) illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség,
b) működési területével érintett nemzeti park igazgatóság,
c) működési területével érintett vízügyi igazgatóság,
d) a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága,
e) illetékes vízügyi hatóság,
f ) fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
g) a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége,
h) a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve,
i) illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala földhivatala,
j) illetékes állami főépítész,
k) Nemzeti Környezetügyi Intézet működési területtel érintett területi kirendeltsége;”

81. A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany 
biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

81. §  A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a  fémhigany biztonságos 
tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet
a) 1.  § a)  pontjában az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,
b) 1.  § b)  pontjában a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”
szöveg lép.

82. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése 
során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

82. § (1) A  kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a  településrendezési tervek készítése során 
az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervek köréről és az  eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 
2. melléklete a 28. melléklet szerint módosul.
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 (2) A  kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a  településrendezési tervek készítése során 
az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervek köréről és az  eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 
3.  mellékletében foglalt táblázat 1.  pont b) és c)  alpont az „Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település 
településrendezési tervének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási 
szervek” oszlopában a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi Főigazgatóság” 
szöveg lép.

83. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

83. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. 
(XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” 
szöveg lép.
84. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

84. §  Hatályát veszti a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § 
(3) bekezdése.

85. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási 
területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

85. § (1) A  DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló 
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 1. melléklete a 29. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R18. 2. melléklete a 30. melléklet szerint módosul.

86. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén 
megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

86. § (1) Az  EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló 
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete a 31. melléklet szerint módosul.

 (2) Az  EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló 
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. melléklete a 32. melléklet szerint módosul.

87. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

87. §  A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60. § (3) bekezdésében és 60/B. § (7) bekezdésében 
a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége” szövegrészek helyébe a „vízügyi igazgatóság” szöveg lép.

88. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely 
létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

88. §  A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 11/A.  § (1) és (2)  bekezdésében 
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a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrészek helyébe a  „környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség” szöveg lép.

89. A magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

89. § (1) A  magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete a 33. melléklet szerint módosul.

 (2) A  magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 34. melléklet szerint módosul.

 
90. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték 
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

90. § (1) A  Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a  Nabucco gázvezeték magyarországi 
szakaszának kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 
1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:4 mezőjében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg,
b) D:4 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) B:6 mezőjében a „vízjogi engedélyek” szövegrész helyébe a „vízügyi hatósági engedélyek” szöveg,
d) C:6 mezőjében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe a „területi 

vízügyi hatóság” szöveg,
e) D:6 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.

 (2) A  Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a  Nabucco gázvezeték magyarországi 
szakaszának kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 
2. melléklete a 35. melléklet szerint módosul.

91. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

91. § (1) Az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 37. §-a a következő z) ponttal egészül ki:
[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„z) vízgazdálkodásért”
[felelős tagja.]

 (2) A Statútum 39. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége körében előkészíti különösen
a) a vízgazdálkodásról,
b) a vízügyi hatósági eljárásról,
c) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról,
d) a vízügyi sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokról,
e) az ár- és belvízvédekezésről, beleértve az árvízi biztonság növelését is,
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f ) a nagyvízi meder és a parti sáv hasznosításáról és kezelésének rendjéről,
g) a mezőgazdasági célú vízszolgáltatásról,
h) a vízgazdálkodási társulatokról,
i) a vízminőségi kárelhárításról,
j) a vizek mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről,
k) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről,
l) a települési szennyvízelvezetésről,
m) a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról,
n) az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve az ivóvízminőség-javításról,
o) az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve a  mezőgazdasági célú vízgazdálkodásról – ideértve 
a termálvíz mezőgazdaságban történő hőenergia és haltermelési célú hasznosítását is –
szóló jogszabályokat, továbbá e  tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri 
rendeletet ad ki.”

 (3) A Statútum 40. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) A miniszter a vízügyi igazgatási szervek irányításáért és a vízgazdálkodásért való felelőssége körében
a) irányítja a vízügyi hatósági tevékenységet,
b) irányítja az Országos Vízügyi Főigazgatóságot és a területi vízügyi igazgatóságokat,
c) végzi az ár- és belvízvédekezés országos irányítását,
d) irányítja a vízrajzi tevékenység ellátását,
e) felügyeli a vízminőségi kárelhárítás végrehajtását,
f ) irányítja az országos vízgazdálkodási stratégia és koncepció, valamint az árvízvédelmi és vízrendezési stratégia és 
koncepció kidolgozását,
g) irányítja az  integrált folyógazdálkodási feladatok végzését a vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül, gondoskodik 
a hajóút-kitűzési, a víziút-fenntartási tevékenységekről,
h) közreműködik a vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában,
i) felügyeli a természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi intézkedési tervek végrehajtását, a part-, meder- 
és vízszint-szabályozási feladatokat, a partvonal-szabályozási teendőket,
j) irányítja a lokalizációs tervek korszerűsítését, a lokalizációs fejlesztéseket,
k) gondoskodik a folyók, tavak állapotrögzítésének felméréséről, a folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásáról, a folyók 
hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felméréséről,
l) felügyeli a  vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő vizekkel történő gazdálkodást, a  vízgazdálkodási 
rendszerek és védművek fenntartását, üzemeltetését és a rekonstrukciós feladatokat,
m) gondoskodik a vízgazdálkodási fejlesztések eredményeként megvalósult állami létesítmények fenntartásáról és 
a szükséges források biztosításáról,
n) az agrárpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a mezőgazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással 
kapcsolatos kormányzati feladatokat, ideértve a  forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények 
mezőgazdasági vízszolgáltatási és vízkár-elhárítási célú fejlesztésének, üzemeltetésének, valamint fenntartásának 
szervezését, irányítását,
o) irányítja az  ivóvízbázis-védelmi célprogramot, felügyeli az  ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos 
feladatokat,
p) ellátja a nemzeti települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási megvalósítási programhoz kapcsolódó feladatokat,
q) részt vesz a víziközmű-szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és fogyasztók érdekvédelmi szerveivel 
való szakmai kapcsolattartásban,
r) ellátja az  országhatárokon átterjedő vízszennyezésekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a  többoldalú 
nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásáról, az  Európai Unióval történő 
együttműködés feltételeinek biztosításáról,
s) gondoskodik a  szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásáról, és biztosítja 
a  képviseletet, jóváhagyja a  szomszédos államokkal kötött vízgazdálkodási egyezmények rendelkezéseiből 
eredő kérdések megtárgyalására létrehozott bizottságok, illetve a  kormánymeghatalmazottak üléseiről készült 
jegyzőkönyveket, valamint a bizottságok és kormánymeghatalmazottak határozatait,
t) gondoskodik a hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekről.”

 (4) A Statútum 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége körében közreműködik a mezőgazdasági célú vízgazdálkodásról 
szóló jogszabályok, stratégiák, programok előkészítésében.”
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 (5) A Statútum
a) 94. § m) pontjában a „vízgazdálkodásért” szövegrész helyébe a „vízvédelemért”,
b) 113.  § (1)  bekezdés s)  pontjában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget”
szöveg lép.

 (6) Hatályát veszti a Statútum
a) 95. § a) pontja,
b) 96. § (2) bekezdése,
c) 97. § (3) bekezdés b) pontjában „a víz,” szövegrész,
d) 99. § (3) bekezdés c) pontjában a  „ , valamint a mezőgazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás” szövegrész,
e) 109. § (1) bekezdés f ) pontja, valamint (6) és (7) bekezdése.

 
92. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. §  A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  § (4)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőség” szöveg lép.

93. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek 
nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

93. § (1) A  környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 
308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.)
a) 1.  § (1)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,
b) 1. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget” 
szöveg lép.

 (2) Az R19.
a) 1. § (1) és (3) bekezdésében, 1. § (4) bekezdés a) pontjában, 1. § (5) bekezdésében, 2. § (1)–(3) bekezdésében, 

3.  § (1) és (2)  bekezdésében, 4.  § (1) és (3)  bekezdésében, 5.  § (1)–(3)  bekezdésében, 6.  § (2) és 
(3) bekezdésében az „OKTVF” szövegrészek helyébe az „OKTF”,

b) 1. § (6) bekezdésében, 2. § (4) bekezdésében az „OKTVF-fel” szövegrész helyébe az „OKTF-fel”,
c) 2. § (4) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés d) pontjában az „OKTVF-et” szövegrész helyébe az „OKTF-et”,
d) 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „OKTVF-hez” szövegrészek helyébe 

az „OKTF-hez”,
e) 6. § (4) bekezdésében az „OKTVF-nek” szövegrész helyébe az „OKTF-nek”
szöveg lép.

94. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

94. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R20.) 23/A. § (2) és (3)  bekezdésében a „környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrészek helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőség, vagy a területi vízügyi hatóság” szöveg lép.

 (2) Az R20. 3. melléklete a 36. melléklet szerint módosul.
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95. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló  
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

95. §  A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R21.)
a) 4. melléklete a 37. melléklet,
b) 5. melléklete a 38. melléklet
szerint módosul.

96. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

96. § (1) Az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a  népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 
valamint a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R22.)
a) 23. § (1) bekezdés e) pontjában, 23. § (2) bekezdés e) pontjában, 23. § (3) bekezdésében és 23. § (4) bekezdés 

b) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe az „első 
fokon eljáró vízvédelmi hatóságot” szöveg, az „az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az  „a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóságot”,

b) 23.  § (6)  bekezdés e)  pontjában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőséget”,

c) 25/A.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész 
helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget”,

d) 25/A.  § (3)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrészek 
helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”

szöveg lép.
 (2) Az R22. 4. melléklete a 39. melléklet szerint módosul.
 

97. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 
szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

97. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 27.  § (1) és (2)  bekezdésében, 29.  § (1) és (2)  bekezdésében, 29.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 30.  § 

(1) és (2)  bekezdésében, 30.  § (3)  bekezdésében, 30.  § (4)–(7)  bekezdésében, 30.  § (8)  bekezdésében, 
31.  § (1)  bekezdésében, 31.  § (4)  bekezdésében, 32.  § (2)  bekezdésében, 32.  § (4)  bekezdésében, 32.  § 
(5)  bekezdésében, 32.  § (6)  bekezdésében, valamint 33.  §  (2) és (3)  bekezdésében a „környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőséget”,

b) 28.  § (1)  bekezdésében, 28.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, valamint 31.  § (4)  bekezdésében  
az „ , a  környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe a „vízvédelmi 
hatóságot”,

c) 32. § (7) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe 
a „vízügyi hatóságot”,

d) 31.  § (2) és (3)  bekezdésében, 32.  § (6)  bekezdés c)  pontjában, valamint 32.  § (7)  bekezdés e)  pontjában 
a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség”,

e) 31.  § (5)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség vízügyi” szövegrész 
helyébe a „vízvédelmi hatóság vízvédelmi”

szöveg lép.
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98. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

98. § (1) Az  AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R23.) 1.  § (3)  bekezdésében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg lép.

 (2) Az R23. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) 2–4. pont

aa) „Első fokon eljáró hatóság” megjelölésű oszlopában a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség”,

ab) „Másodfokon eljáró hatóság” megjelölésű oszlopában az  „Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség”,

b) 6. pont
bb) „A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek” megjelölésű oszlopában a  „vízjogi 

engedélyek” szövegrész helyébe a „vízügyi hatósági és vízvédelmi engedélyek”,
bc) „Első fokon eljáró hatóság” megjelölésű oszlopában a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe a  „Vízügyi Hatóság” szöveg, „Másodfokon eljáró 
hatóság” megjelölésű oszlopában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság”

szöveg lép.
 (3) Az R23. 2. melléklete a 40. melléklet szerint módosul.

99. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

99. § (1) Az  ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet (a  továbbiakban: R24.) 1.  § (4)  bekezdésében a „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg lép.

 (2) Az R24. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:2 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség”,
b) E:2 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,
c) C:6 mezőjében a „Vízjogi engedélyek” szövegrész helyébe a „Vízügyi hatósági és vízvédelmi engedélyek”,
d) D:6 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „Vízügyi Hatóság”,
e) E:6 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság”
szöveg lép.

 (3) Az R24. 2. melléklete a 41. melléklet szerint módosul.
 

100. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

100. § (1) Az  ásványi nyersanyag és a  geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és 
terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R25.) 2.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89285

„(1) A  vizsgálat lefolytatását és annak alapján a  jelentés elkészítését a  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
(a továbbiakban: MBFH), a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI), a Nemzeti Környezetügyi 
Intézet (a továbbiakban: NeKI) és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) bevonásával, valamint 
az 1. mellékletben megjelölt közigazgatási szerv közreműködésével végzi.”

 (2) Az R25. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MBFH a koncessziós pályázatban kiírni tervezett területre és térrészre az MFGI, az OVF és a NeKI bevonásával 
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmányt (a továbbiakban: tanulmány) készít.”

 (3) Az R25. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A NeKI a 2. melléklet 3.4. pontjával kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat adja meg.
(4) Az OVF a 2. melléklet 1.4. pontjának elkészítéséhez szükséges adatokat és tájékoztatást, valamint a 2. melléklet 
3.2. pontjával kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat adja meg.”

 (4) Az R25. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  MBFH a  jelentés elkészítésében való közreműködésért a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőségnek 80 000 forint, a  vízügyi hatóságnak 80 000 forint költségtérítést fizet. A  fizetési kötelezettséget 
a  6.  § (6)  bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő 15 napon belül, a  környezetvédelmi, 
természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott előirányzat-felhasználási számlára, átutalási megbízással kell teljesíteni.”

 (5) Az R25. 4. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség és a  vízügyi hatóság” szöveg, valamint 1.  mellékletében 
foglalt táblázat B:1 mezőjében a „Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség és a vízügyi hatóság” szöveg lép.

 (6) Az R25. 2. melléklete a 42. melléklet szerint módosul.

101. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint 
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági 
eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint 
az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló  
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

101. §  Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi 
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 
szakhatóságok kijelöléséről, a  kiszabható bírság mértékéről, valamint az  Országos Atomenergia Hivatal munkáját 
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete a 43. melléklet szerint módosul.

102. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

102. § (1) A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség”,
b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,
c) C:4 mezőjében a „vízjogi hatósági eljárások” szövegrész helyébe a „vízügyi hatósági és vízvédelmi eljárások”,
d) D:4 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „Vízügyi Hatóság”,
e) E:4 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság”
szöveg lép.

 (2) Az R26. 2. melléklete a 44. melléklet szerint módosul.
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103. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

103. § (1) A  Szociális Családiház-építési Program keretében az  Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.) 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség”,
b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,
c) C:6 mezőjében a „vízjogi hatósági eljárások” szövegrész helyébe a „vízügyi hatósági és vízvédelmi eljárások”,
d) D:6 mezőjében a „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe a „Vízügyi Hatóság”,
e) E:6 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság”
szöveg lép.

 (2) Az R27. 2. melléklete a 45. melléklet szerint módosul.

104. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló  
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

104. §  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséggel, valamint vízügyi hatósággal”,
b) 23.  § (2)  bekezdésében, 23.  § (12)  bekezdésében és 29.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőség, valamint vízügyi hatóság”

szöveg lép.

105. A magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

105. § (1) A magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.) 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:2 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) D:2 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) C:3 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „Vízügyi Hatóság” szöveg,
d) D:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.

 (2) Az R28. 2. melléklete a 46. melléklet szerint módosul.

106. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

106. § (1) A  hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R29.) 1. mellékletében foglalt táblázat
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a) D:3 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 
a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,

b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 
helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,

c) D:4 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 
a „Vízügyi Hatóság” szöveg,

d) E:4 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 
helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg

lép.
 (2) Az R29. 2. melléklete a 47. melléklet szerint módosul.

107. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

107. § (1) A  Várbazár, valamint a  budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.) 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) D:7 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „Vízügyi Hatóság” szöveg,
d) E:7 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.

 (2) Az R30. 2. melléklete a 48. melléklet szerint módosul.

108. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi 
szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá 
az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

108. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a  veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére 
és a  bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az  egyes szabálytalanságokért kiszabható 
bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló  
312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 21.  § (2)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőséget” szöveg lép.

109. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló  
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

109. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)  
Korm. rendelet
a) 12.  § (5)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
b) 23. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelmi hatóságot” szöveg
lép.
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110. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ 
integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

110. § (1) A  budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 2. melléklete a 49. melléklet 
szerint módosul.

 (2) Az R31. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) D:6 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság” szöveg,
d) E:6 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.

111. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

111. §  Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet mellékletének 3.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„3. Természettudományi Szakbizottság:
3.1. állandó, szavazati joggal rendelkező tagot delegál:
a) a Magyar Tudományos Akadémia (2 fő),
b) a vidékfejlesztésért felelős miniszter (1 fő),
c) a  vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium környezet- és természetvédelemért felelős 
szervezeti egysége (2 fő),
d) az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1 fő),
e) az Országos Meteorológiai Szolgálat (1 fő),
f ) a vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium vízügyért felelős szervezeti egysége (1 fő),
g) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1 fő),
h) az Országgyűlés fenntartható fejlődésért felelős bizottságának elnöke (1 fő);”

112. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

112. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
a) 23.  § (1) és (2)  bekezdésében, 25.  § (1) és (2)  bekezdésében, 25.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 26.  § 

záró szövegrészében, 28.  § (1)–(5)  bekezdésében, 30.  § (2)  bekezdésének záró szövegrészében, 30.  § 
(4)  bekezdésében, 30.  § (5) és (6)  bekezdés záró szövegrészében, valamint 31.  § (2) és (3)  bekezdésében 
az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe 
az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget”,

b) 24.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés a)  pontjában az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi Hatóságot”,

c) 27.  § (1) és (2)  bekezdésében, 27.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében, 29.  § (1)  bekezdés záró 
szövegrészében, 29.  § (2)  bekezdésében, valamint 30.  § (7)  bekezdés záró szövegrészében az  „Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az  „Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget, valamint Országos Vízügyi Hatóságot”

szöveg lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89289

113. Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

113. § (1) Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.) 2. melléklete 
az 50. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R32. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg
lép.

114. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

114. § (1) A  budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 
2. melléklete az 51. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R33. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) D:6 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság” szöveg,
d) E:6 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.

115. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

115. § (1) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R34.) 2. melléklete az 52. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R34. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:4 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:4 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) D:7 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság” szöveg,
d) E:7 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.
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116. 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 módosítása

116. § (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: R35.) 2. melléklete az 53. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe az  „a környezetvédelmi hatósági eljárások vonatkozásában a  Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a  vízügyi hatósági eljárások vonatkozásában 
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság” szöveg,

b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 
helyébe az  „a környezetvédelmi hatósági eljárások vonatkozásában az  Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség, a vízügyi hatósági eljárások vonatkozásában az Országos Vízügyi Hatóság” 
szöveg

lép.

117. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

117. § (1) A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R36.) 
2. melléklete az 54. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R36. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész 

helyébe a „Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) D:6 mezőjében a  „Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész 

helyébe a „Tiszántúli Vízügyi Hatóság” szöveg,
d) E:6 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.

118. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

118. § (1) Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R37.) 2. melléklete az 55. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg
lép.
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119. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

119. § (1) A  Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R38.) 2. melléklete az 56. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) D:7 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság” szöveg,
d) E:7 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.
120. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

120. § (1) A  vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R39.) 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vasútbiztonsági engedély birtokában a  4.  mellékletben felsorolt tevékenységek megkezdését a  vasúti 
közlekedési hatóság, továbbá a  4.  melléklet a)  pont ae)–ag)  alpontjában, c)  pont ca)–cb), valamint  
ce)–cf )  alpontjában meghatározott esetekben a  tevékenység helye szerint illetékes környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség részére is be kell jelenteni.”

 (2) Az  R39. 33.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség, valamint a területi vízügyi hatóság” szöveg lép.

121. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

121. § (1) A  Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R40.) 2.  melléklete 
az 57. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R40. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:2 mezőjében az „illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 

az „illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg,
b) D:2 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) C:3 mezőjében az „illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 

az „illetékes vízügyi hatóság” szöveg,
d) D:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.
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122. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító 
üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

122. § (1) A  BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R41.) 2. melléklete az 58. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R41. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a  „Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:3 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) D:4 mezőjében a  „Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
d) E:4 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
e) D:6 mezőjében a  „Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság” szöveg,
f ) E:6 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.

123. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

123. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R42.)
a) 18. § (7) bekezdésében és 35. § (13) bekezdés b) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség” szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,
b) 20.  § (3)  bekezdés c)  pontjában és 48.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi 

és vízügyi felügyelőséggel” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséggel, 
valamint a területi vízügyi hatósággal”,

c) 6. mellékletében foglalt táblázat D:9, D:11, D:12 és D:13 mezőjében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,

d) 6.  mellékletében foglalt táblázat D:10 mezőjében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség” szövegrész helyébe a „területi vízügyi hatóság”,

e) 6.  mellékletében foglalt táblázat D:14 mezőjében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, a  vízvédelem 
tekintetében az  első fokon eljáró vízvédelmi hatóság”, az  E:14 mezőjében az „Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség, a vízvédelem tekintetében a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóság”,

f ) 7.  melléklet II.  pont „2. szakasz: integrált építési engedélyezési szakaszban közreműködő szakhatóság” 
alpontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”,

g) 7.  melléklet II.  pont „2. szakasz: integrált építési engedélyezési szakaszban közreműködő szakhatóság” 
alpontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség”,

h) 7.  melléklet II.  pont „1. szakasz: telepítési hatásvizsgálati szakaszban” alpontjában foglalt táblázat 
C:5 mezőjében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 
a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, a  vízvédelem tekintetében az  első fokon eljáró 
vízvédelmi hatóság”, D:5 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, 
a vízvédelem tekintetében a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóság”

szöveg lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89293

124. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

124. §  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.  melléklete 
az 59. melléklet szerint módosul.

125. A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 
329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

125. §  A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) 
Korm. rendelet
a) 1.  § a)  pontjában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

(a  továbbiakban: OKTVF)” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)” szöveg,

b) 2.  § (1)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg,

c) 3. §-ában az „OKTVF-hez” szövegrész helyébe az „OKTF-hez” szöveg,
d) 6. § (1) bekezdésében az „OKTVF-et” szövegrész helyébe az „OKTF-et” szöveg,
e) 6. § (3) bekezdésében az „OKTVF” szövegrész helyébe az „OKTF” szöveg
lép.

126. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló  
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

126. §  A régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 24.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőséget” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget”, valamint 
az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az „Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget” szöveg lép.

 
127. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

127. §  Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 5.  § (3)  bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” 
szöveg lép.

128. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

128. §  A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 11.  § (2)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
b) 11. § (2) és (3) bekezdésében az  „OKTVF” szövegrész helyébe az „OKTF” szöveg
lép.
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129. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló  
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

129. §  A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.)  
Korm. rendelet 11.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek” 
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek” szöveg lép.

130. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

130. §  A csomagolásról és a  csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló  
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 8.  § (2)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
b) 8. § (2) és (4) bekezdésében, 12. § (3) és (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, a 14. § (5) bekezdésében 

az  „OKTVF” szövegrészek helyébe az „OKTF” szöveg,
c) 8. § (3) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében az „OKTVF-nek” szövegrész helyébe az „OKTF-nek” szöveg
lép.

131. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

131. §  Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 10.  § (2)  bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek” szöveg,
b) 13.  § (6)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket” szövegrész 

helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeket” szöveg,
c) 10.  § (2) és (4)  bekezdésében, 12.  § (1), (3) és (5)  bekezdésében, 13.  § (1), (4)–(8)  bekezdésében, 14.  § (4),  

(8) és (9)  bekezdésében, 15.  § (1)–(4)  bekezdésében, 16.  § (1) és (2)  bekezdésében, 18.  § (1) és 
(2)  bekezdésében, 19.  § (1) és (2)  bekezdésében és 25.  § (1)–(3)  bekezdésében az „OKTVF” szövegrészek 
helyébe az „OKTF” szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében, 12.  § (4) és (5)  bekezdésében, 13.  § (6)  bekezdésében az „OKTVF-nek” szövegrész 
helyébe az „OKTF-nek” szöveg

lép.

132. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

132. §  A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 4.  § (7)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg,
b) 8.  § (2)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) 8. § (2) és (6) bekezdésében, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében 

az „OKTVF” szövegrész helyébe az „OKTF” szöveg
lép.

 
133. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

133. §  Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 10.  § (2)  bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek” 

szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek” szöveg,
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b) 12.  § (6)  bekezdésében a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket” szövegrész 
helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeket” szöveg,

c) 10. § (2) és (4) bekezdésében, 11. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 12. § (1), (4)–(8) bekezdésében, 13. § (3), (7) 
és (8) bekezdésében, 14. § (1)–(3) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 
23.  § (1) és (2)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (1)–(4)  bekezdésében, valamint 26.  § (1) és 
(2) bekezdésében az  „OKTVF” szövegrészek helyébe az „OKTF” szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében, 11. § (4)–(5) bekezdésében az „OKTVF-nek” szövegrész helyébe az „OKTF-nek” szöveg
lép.

134. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi 
gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

134. § (1) A  Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs 
gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R43.) 2. melléklete a 60. melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:4 mezőjében az „Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:4 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) D:5 mezőjében az „Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
d) E:5 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
e) D:7 mezőjében az „Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság” szöveg,
f ) E:7 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.

135. A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet módosítása

135. § (1) A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R44.) 1. melléklete a 61. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R44. 2. melléklete a 62. melléklet szerint módosul.

136. A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

136. § (1) A  sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R45.) 2.  melléklete a  63.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R45. 3. melléklete a 64. melléklet szerint módosul.
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137. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez 
kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

137. § (1) Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs 
termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 1.  mellékletében 
foglalt táblázat
a) D:3, E:3, D:4 és E:4 mezőjében a  „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi” szövegrész helyébe 

a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi”,
b) D:6 mezőjében a  „Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság”,
c) E:6 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság”
szöveg lép.

 (2) Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs 
termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 2.  melléklete 
a 65. melléklet szerint módosul.

138. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

138. § (1) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a  telepengedélyezés rendjéről és a  bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: 57/2013. Korm. rendelet) 4. §-a következő g) ponttal egészül ki:
(A Kormány a telepengedély kiadása iránti eljárásban)
„g) annak elbírálása kérdésében, hogy a földtani közeg és a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet 
alkalmaznak-e és a  tevékenységből eredően a  földtani közeget és a  vizeket érő terhelés alatta marad-e a  vizek 
védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az  ivóvízbázis 
védelmi előírásoknak, az  elsőfokú eljárásban a  telep fekvése szerint illetékes vízvédelmi hatóságot, a  másodfokú 
eljárásban a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóságot”
(szakhatóságként jelöli ki.)

 (2) Az 57/2013. Korm. rendelet
a) 4.  § b)  pontjában a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget”, az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi”,

b) 9.  § (7)  bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség”

szöveg lép.
 

139. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

139. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a) 17.  § (9)  bekezdésében, 18.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 51.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és 87.  § 

(4) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a „vízügyi”,
b) 51.  § (2)  bekezdésében a „vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben az  Országos 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe a  „vízgazdálkodási 
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szakkérdésekben az  Országos Vízügyi Hatóságot, környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben 
az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget”

szöveg lép.

140. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

140. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI.  törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az  1.  melléklet szerinti politikai hatás kritériuma teljesülésének lehetősége tekintetében az  illetékes 
kormánymegbízott, a  környezeti hatás kérdésében a  környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, 
az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség véleményt nyilvánít.”

141. 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 módosítása

141. §  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: R46.) 2. melléklete a 66. melléklet szerint módosul.

142. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

142. § (1) A  Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R47.) 1. melléklete 
a 67. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R47. 2. melléklete a 68. melléklet szerint módosul.

143. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia 
Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített 
adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § 
(5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi 
és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 
módosítása

143. § (1) A  Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a  környező 
utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a  minősített adatot, az  ország alapvető 
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos 
szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes 
kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. 
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R48.) 1. melléklete a 69. melléklet szerint módosul.

 (2) AZ R48. 2. melléklete a 70. melléklet szerint módosul.
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144. A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

144. § (1) A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 180/2013. (VI. 7.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R49.) 1. melléklete a 71. melléklet szerint módosul.

 (2) AZ R49. 2. melléklete a 72. melléklet szerint módosul.

145. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

145. § (1) A  Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R50.) 1. melléklete a 73. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R50. 2. melléklete a 74. melléklet szerint módosul.

146. A Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

146. § (1) A  Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R51.) 1. melléklete a 75. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R51. 2. melléklete a 76. melléklet szerint módosul.
147. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához 
szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

147. §  A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R52.) 2.  melléklete a  77.  melléklet szerint 
módosul.

 
148. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi 
tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

148. § (1) Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése 
és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R53.) 1. melléklete a 78. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R53. 2. melléklete a 79. melléklet szerint módosul.

149. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

149. § (1) A  Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R54.) 1. melléklete a 80. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R54. 2. melléklete a 81. melléklet szerint módosul.
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150. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

150. § (1) A  hulladékgazdálkodási tervekre és a  megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló  
310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R55.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A területi hulladékgazdálkodási tervet és a területi megelőzési programot
a) az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
b) a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
c) a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
d) a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
e) a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
f ) a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
g) a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
h) az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
i) a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
j) az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
illetékességi területére kell elkészíteni.”

 (2) Az R55. 1. melléklete a 82. melléklet szerint módosul.

151. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

151. §  A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.)  
Korm. rendelet
a) 8.  § (1)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

(a  továbbiakban: OKTVF)” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)”,

b) 8. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében és 20. § (1) bekezdésében az „OKTVF” 
szövegrész helyébe az „OKTF”

szöveg lép.

152. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló  
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

152. §  A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a) 1.  §-ában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a  továbbiakban: 

OKTVF)” szövegrész helyébe az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
(a továbbiakban: OKTF)”,

b) 1.  mellékletében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez” 
szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez”,

c) 2. mellékletében az „OKTVF” szövegrész helyébe az „OKTF”
szöveg lép.

153. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

153. §  A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 
361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete a 83. melléklet szerint módosul.
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154. Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

154. § (1) Az  MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R56.) 1. melléklete a 84. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R56. 2. melléklete a 85. melléklet szerint módosul.

155. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

155. § (1) A  Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R57.) 1. melléklete a 86. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R57. 2. melléklete a 87. melléklet szerint módosul.

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

156. §  A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 
2. melléklete a 88. melléklet szerint módosul.

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

157. § (1) A  Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R58.) 1. melléklete a 89. melléklet 
szerint módosul.

 (2) Az R58. 2. melléklete a 90. melléklet szerint módosul.

158. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

158. § (1) A  szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R59.) 1. melléklete a 91. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R59. 2. melléklete a 92. melléklet szerint módosul.

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

159. § (1) A  balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R60.) 1. melléklete a 93. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R60. 2. melléklete a 94. melléklet szerint módosul.
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160. Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

160. § (1) Az  Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R61.) 1.  melléklete a  95.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R61. 2. melléklete a 96. melléklet szerint módosul.
 

161. Hatálybalépés

161. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 40/2002. Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 4. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
  (Bevonás és közreműködés 

feltétele 
Szakkérdés  Első fokú 

eljárásban 
 Másodfokú 
eljárásban) 

„ 
4.  Ha a tevékenység megkezdéséhez 

környezetvédelmi és egységes 
környezethasználati engedély nem 
szükséges. 

 A tevékenység zajvédelmi 
hatásterületének megállapítása, a 
technológiából származó 
környezetterhelések kockázatának 
hulladékgazdálkodási előírások alapján 
történő megítélése, továbbá annak 
elbírálása kérdésében, hogy 

Közép-Tisza-
vidéki 
Környezet-  
védelmi és 
Természet-  
védelmi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezet-  
védelmi és 
Természet-  
védelmi 
Főfelügyelőség 

    a) az adott tevékenység megfelel-e az 
elérhető legjobb technika alapján 
meghatározott levegővédelmi 
követelményeknek és előírásoknak, 
valamint a védelmi övezet kijelölési 
szabályainak, 

    

    b) az engedélyezési tervdokumentáció, 
illetve a létesítmény zajkibocsátása a 
tervdokumentációban foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem követelményeinek, 

    

    c) az építmény vagy tevékenység a 
természet és a táj védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e, 

    

    d) az építés során keletkező hulladékok 
besorolása, a bontás során keletkező 
hulladék mennyisége és besorolása, az 
építmények kialakítása megfelel-e a 
hulladékgazdálkodási 
követelményeknek, 

    

    e) az építési tevékenység és az 
építményben folytatott tevékenység 
alapján jelentős környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

    

„ 
 
2. A 40/2002. Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. ponttal 
egészül ki: 
 
  (Bevonás és közreműködés 

feltétele 
Szakkérdés  Első fokú 

eljárásban 
 Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 
4a.  Ha a tevékenység megkezdéséhez 

környezetvédelmi és egységes 
környezethasználati engedély nem 
szükséges. 

 Az épületnek az árvíz és a jég 
levonulására, a mederfenntartásra 
gyakorolt hatásának vizsgálata, 
továbbá annak elbírálása, hogy a 
tevékenység a felszín alatti vizek, az 
ivóvízbázis védelmére vonatkozó 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e. 

Közép-Tisza-
vidéki Vízügyi 
Hatóság 

Országos 
Vízügyi 
Hatóság 

„  
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A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységek 
Részvízgyűjtő/alegység Tervezet összeállító Vízügyi Igazgatóság 
1 Duna közvetlen részvízgyűjtő ÉDUVIZIG, Győr 
 1–1 Szigetköz ÉDUVIZIG, Győr 
 1–2 Rábca és a Fertő ÉDUVIZIG, Győr 
 1–3 Rába NYUDUVIZIG, Szombathely 
 1–4 Marcal ÉDUVIZIG, Győr 
 1–5 Bakony-ér és Concó ÉDUVIZIG, Győr 
 1–6 Általér ÉDUVIZIG, Győr 
 1–7 Gerecse ÉDUVIZIG, Győr 
 1–8 Ipoly KDVVIZIG, Budapest 
 1–9 Közép-Duna KDVVIZIG, Budapest 
 1–10 Duna-völgyi-főcsatorna ADUVIZIG, Baja 
 1–11 Sió KÖDUVIZIG, Székesfehérvár 
 1–12 Kapos KÖDUVIZIG, Székesfehérvár 
 1–13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony KÖDUVIZIG, Székesfehérvár 
 1–14 Velencei-tó KÖDUVIZIG, Székesfehérvár 
 1–15 Alsó-Duna jobb part DÉDUVIZIG, Pécs 
 1–16 Felső-Bácska ADUVIZIG, Baja 
2 Tisza részvízgyűjtő KÖTIVIZIG, Szolnok 
 2–1 Felső-Tisza FETIVIZIG, Nyíregyháza 
 2–2 Szamos–Kraszna FETIVIZIG, Nyíregyháza 
 2–3 Lónyay-főcsatorna FETIVIZIG, Nyíregyháza 
 2–4 Bodrogköz ÉVIZIG, Miskolc 
 2–5 Tokaj-hegyalja ÉVIZIG, Miskolc 
 2–6 Sajó a Bódvával ÉVIZIG, Miskolc 
 2–7 Hernád, Takta ÉVIZIG, Miskolc 
 2–8 Bükk és Borsodi-Mezőség ÉVIZIG, Miskolc 
 2–9 Hevesi-sík KÖTIVIZIG, Szolnok 
 2–10 Zagyva KÖTIVIZIG, Szolnok 
 2–11 Tarna ÉVIZIG, Miskolc 
 2–12 Nagykőrösi-homokhát KÖTIVIZIG, Szolnok 
 2–13 Kettős-Körös KÖVIZIG, Gyula 
 2–14 Sebes-Körös KÖVIZIG, Gyula 
 2–15 Berettyó TIVIZIG, Debrecen 
 2–16 Hármas-Körös KÖVIZIG, Gyula 
 2–17 Hortobágy-Berettyó TIVIZIG, Debrecen 
 2–18 Nagykunság KÖTIVIZIG, Szolnok 
 2–19 Kurca ATIVIZIG, Szeged 
 2–20 Alsó-Tisza jobb part ATIVIZIG, Szeged 
 2–21 Maros ATIVIZIG, Szeged 
3 Dráva részvízgyűjtő DÉDUVIZIG, Pécs 
 3–1 Mura NYUDUVIZIG, Szombathely 
 3–2 Rinya-mente DÉDUVIZIG, Pécs 
 3–3 Fekete-víz DÉDUVIZIG, Pécs 
4 Balaton részvízgyűjtő KÖDUVIZIG, Székesfehérvár 
 4–1 Zala NYUDUVIZIG, Szombathely 
 4–2 Balaton közvetlen KÖDUVIZIG, Székesfehérvár 

„  

2. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez
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1. A 157/2005. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
  (Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú 

eljárásban 
 Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 
 5.  1. Ha a tevékenység megkezdéséhez 

környezetvédelmi engedély és 
egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges, 
a) valamennyi hőtermelő létesítmény 
esetében, valamint 
b) ha a távhővezetéket külterületen, 
továbbá - egyedi tájérték, természeti 
terület és országos jelentőségű védett 
természeti terület, Natura 2000 terület 
vagy barlang védőövezete esetén - 
belterületen valósítják meg. 

 1. Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi követelményeknek, 
az elérhető legjobb technika 
alapján meghatározott 
levegővédelmi követelményeknek 
és előírásoknak, a környezeti zaj 
és rezgés elleni védelem 
követelményeinek, valamint a 
tájvédelem jogszabályban 
követelményeinek a kérelemben 

 környezet- 
védelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

 Országos 
Környezet- 
védelmi és 
Természet- 
védelmi 
Főfelügyelőség 

   2. Ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Khvr.) 1. § (3) 
bekezdésében foglalt vizsgálatra az 
eljárást megelőzően más hatósági 
eljárásban nem került sor, az alábbi 
létesítmények esetében: 

 foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. A 
védelmi övezetre vonatkozó 
feltételek meghatározása.  
2. A 2. számú bevonási és 
közreműködési feltétel esetén 
annak elbírálása kérdésében, hogy 
a Khvr. 5. számú mellékletében 
foglalt követelmények alapján a 
tervezett létesítmény kapcsán 
jelentős környezeti hatások 

    

  a) hőtermelő létesítmény esetén 50 
MW kimenő teljesítmény alatt; 
b) távhővezeték település külterületén 
felszín felett vezetve (kivéve üzemen 
belüli vezeték) védett természeti 
területen, Natura 2000 területen, 
barlang védőövezetén 1 km hossz 
alatt; nem védett természeti területen, 
nem Natura 2000 területen, nem 
barlang védőövezetén 10 km hossz 
alatt. 

 feltételezhetők-e.     

„ 

3. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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2. A 157/2005. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5a. ponttal 
egészül ki: 
 
  (Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú 

eljárásban 
 Másodfokú 
eljárásban) 

„ 
5a.  Ha a tevékenység megkezdéséhez 

környezetvédelmi engedély és 
egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges, 
a) valamennyi hőtermelő létesítmény 
esetében, valamint 
b) ha a távhővezetéket külterületen, 
továbbá - egyedi tájérték, természeti 
terület és országos jelentőségű védett 
természeti terület, Natura 2000 terület 
vagy barlang védőövezete esetén - 
belterületen valósítják meg. 

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység az 
ivóvízbázisok védelme 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

 vízügyi hatóság  Országos 
Vízügyi 
Hatóság 

„ 
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A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 

  

 Létesítmény 

   
Létesítmény  

azonosító adatai 

 A beruházás  
megvalósításához  
szükséges hatósági  

engedély 

 Első fokú  
engedélyező  

hatóság 

 Másodfokú  
engedélyező  

hatóság 

 1.  szennyvíztisztító 
telep 

 Budapest, XXI. 
ker. (hrsz. 210005-
210020) 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - 
völgyi 
Vízügyi Hatóság 
(VH) 

 Országos 
Vízügyi Hatóság (a 
továbbiakban: 
OVH) 

 2.      általános 
építésügyi hatósági 
engedély a 
központi épületre 

 Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 
Kerületi Hivatalának 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

 Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

 3.  külső szállítási 
infrastruktúra 

 Budapest, XXI. 
ker. (hrsz. 209973, 
209990, 209996, 
210011) 

 építési engedély  Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
Közlekedési 
Felügyelősége 

 Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Központja 

 4.  főgyűjtő  Budapest, L., III., 
XI. ker. 7 km 
hosszúságú 
főgyűjtője 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - 
völgyi VH 

 OVH 

 5.  átemelő  Budapest, IX. ker., 
Ferencváros (hrsz. 
38040) 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - völgyi 
VH 

 OVH 

 6.  átemelő  Budapest, XI. ker., 
Kelenföld (hrsz. 
4005, 4008) 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - völgyi 
VH 

 OVH 

 7.  átemelő  Budapest, XI. ker., 
Albertfalva (hrsz. 
43587) 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - völgyi 
VH 

 OVH 

 8.  folyó alatti 
átvezetés 

 Budapest, IX-
XXI. ker. összes 
folyó alatti 
átvezetése 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - völgyi 
VH 

 OVH 

 9.  folyó alatti 
átvezetés 

 Budapest, XI-
XXI. ker. összes 
folyó alatti 
átvezetése 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - völgyi 
VH 

 OVH 

 10.  komposztáló telep  Budapest XVIII. 
ker. (hrsz. 140018) 

 általános 
építésügyi hatósági 
engedély 

 Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 
Kerületi Hivatalának 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

 Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

4. melléklet az 527/2013. (XII. 30.)  Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez
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A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 

  

 Létesítmény 

   
Létesítmény  

azonosító adatai 

 A beruházás  
megvalósításához  
szükséges hatósági  

engedély 

 Első fokú  
engedélyező  

hatóság 

 Másodfokú  
engedélyező  

hatóság 

 1.  szennyvíztisztító 
telep 

 Budapest, XXI. 
ker. (hrsz. 210005-
210020) 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - 
völgyi 
Vízügyi Hatóság 
(VH) 

 Országos 
Vízügyi Hatóság (a 
továbbiakban: 
OVH) 

 2.      általános 
építésügyi hatósági 
engedély a 
központi épületre 

 Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 
Kerületi Hivatalának 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

 Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

 3.  külső szállítási 
infrastruktúra 

 Budapest, XXI. 
ker. (hrsz. 209973, 
209990, 209996, 
210011) 

 építési engedély  Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
Közlekedési 
Felügyelősége 

 Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Központja 

 4.  főgyűjtő  Budapest, L., III., 
XI. ker. 7 km 
hosszúságú 
főgyűjtője 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - 
völgyi VH 

 OVH 

 5.  átemelő  Budapest, IX. ker., 
Ferencváros (hrsz. 
38040) 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - völgyi 
VH 

 OVH 

 6.  átemelő  Budapest, XI. ker., 
Kelenföld (hrsz. 
4005, 4008) 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - völgyi 
VH 

 OVH 

 7.  átemelő  Budapest, XI. ker., 
Albertfalva (hrsz. 
43587) 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - völgyi 
VH 

 OVH 

 8.  folyó alatti 
átvezetés 

 Budapest, IX-
XXI. ker. összes 
folyó alatti 
átvezetése 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - völgyi 
VH 

 OVH 

 9.  folyó alatti 
átvezetés 

 Budapest, XI-
XXI. ker. összes 
folyó alatti 
átvezetése 

 vízjogi engedély  Közép-Duna - völgyi 
VH 

 OVH 

 10.  komposztáló telep  Budapest XVIII. 
ker. (hrsz. 140018) 

 általános 
építésügyi hatósági 
engedély 

 Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 
Kerületi Hivatalának 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

 Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

B) Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetés és kezelés 

  

 Létesítmény 

   
Létesítmény  

azonosító adatai 

 A beruházás  
megvalósításához  
szükséges hatósági  

engedély 

 Első fokú  
engedélyező  

hatóság 

 Másodfokú  
engedélyező  

hatóság 

 1.  szennyvíztisztító 
telep 

 Zalaegerszeg 
(hrsz. 0940) 

 vízjogi engedély  Nyugat-dunántúli 
VH 

OVH 

 2.  iszaptározó  Zalaszentistván 
(hrsz. 035) 

 vízjogi engedély  Nyugat-dunántúli 
VH 

OVH 

 3.  csatornabővítés  Zalaegerszeg, 
Alsónemesapáti, 
Bocfölde, 
Boncodfölde, 
Csatár, Kávás, 
Kisbucsa, Kispáli, 
Nemesapáti, 
Nemeshetés, 
Pusztaszentlászló, 
Söjtör települések 
összes csatornája 

 vízjogi engedély  Nyugat-dunántúli 
VH 

OVH 

 4.  csatorna- 
rekonstrukció 

 Zalaegerszeg 
összes csatornája 

 vízjogi engedély  Nyugat-dunántúli 
VH 

OVH 

C) Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés 

  

 Létesítmény 

   
Létesítmény  

azonosító adatai 

 A beruházás  
megvalósításához  
szükséges hatósági  

engedély 

 Első fokú  
engedélyező  

hatóság 

 Másodfokú  
engedélyező  

hatóság 

 1.  szennyvíztisztító 
telep 

 Zirc (hrsz. 0211)  vízjogi engedély 
(módosítás) 

 Közép-dunántúli 
VH 

OVH 

 2.  szennyvíztisztító 
telep 

 Hegyesd (hrsz. 
079) 

 vízjogi engedély 
(módosítás) 

 Közép-dunántúli 
VH 

OVH 

 3.  csapadékvízgyűjtő 
csatorna 

 Veszprém (43-T-
0, 43-O-0 sz. 
csatornák) 

 vízjogi engedély  Közép-dunántúli 
VH 

OVH 

„ 
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1. Az R11. 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„2. Általános építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások) 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
 Környezetvédelem  illetékes Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség 
 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Vízvédelem területi vízügyi hatóság Országos Vízügyi Hatóság 
 Közlekedés     
 - közút  Budapest Főváros  

Kormányhivatalának Közlekedési 
Felügyelősége 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - vasút, hajózás  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - légi közlekedés  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 Földtan  illetékes bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Bányászat  illetékes bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Rendészet     
 - rendőrség: 
a) gyorsforgalmi utak esetében 
b) az egyéb országos közutak, 
helyi közutak és közforgalom 
elől el nem zárt magánutak 
esetében 

 a) Országos Rendőr-főkapitányság 
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság 

 a) rendészetért felelős miniszter 
b) Országos Rendőr-főkapitányság 

 Tűzvédelem  illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 honvédelemért felelős miniszter 

 Földművelésügy     
 - termőföldvédelem  illetékes megyei kormányhivatal 

földhivatala, a fővárosban Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
földhivatala 

 földügyért felelős miniszter 

 - talajvédelem  illetékes megyei kormányhivatal 
növény- és talajvédelmi igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 - erdővédelem  megyei kormányhivatal erdészeti 
igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 Régészet, műemlékvédelem és 
világörökség 

 illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala 

 illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala vagy 
régészet esetén Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

 Egészségügy  fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási 
szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Hírközlés  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

 Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

 Műszaki biztonság  fővárosi és megyei kormányhivatal 
mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatósága 

 Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

” 

5. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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2. Az R11. 2. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. Útügyi építési engedély 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
 Környezetvédelem  illetékes Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség 
 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Vízvédelem területi vízügyi hatóság Országos Vízügyi Hatóság 
 Építésügy  illetékes járási (fővárosi kerületi) 

hivatal járási építésügyi hivatala 
vagy járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala, műemléket 
érintő ügyben a járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatal 

 illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala 

 Közlekedés     
 - légi közlekedés  Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatala 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - vasúti közlekedés: 
a) az országos közforgalmú vasút 
és a hozzá csatlakozó 
iparvágányok esetén 
b) a helyi közforgalmú vasút és a 
hozzá csatlakozó iparvágány, 
valamint a saját használatú vasút 
esetén 

   
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

   
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - vízi közlekedés: 
a) a vízi úttá minősített belvizet 
és kikötőt érintő ügyekben (az 
úszóműves kikötő kivételével) 
b) a vízi úttá nem minősített 
belvizet és úszóműves kikötőt 
érintő ügyekben 

   
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

   
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 Földtan  illetékes bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Bányászat  területileg illetékes 
bányakapitányság 

 Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Rendészet     
 - rendőrség: 
a) gyorsforgalmi utak esetében 
  
b) az egyéb országos közutak, 
helyi közutak és közforgalom 
elől el nem zárt magánutak 
esetében 

   
a) Országos Rendőr-főkapitányság 
  
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 
Budapesti Rendőr- 
főkapitányság 

   
a) rendészetért felelős miniszter 
b) Országos Rendőr-főkapitányság 

 Tűzvédelem  illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 Honvédelemért felelős miniszter 

 Földművelésügy     
 - termőföldvédelem  illetékes megyei kormányhivatal 

földhivatala, a fővárosban a Fővárosi 
kormányhivatal földhivatala 

 földügyért felelős miniszter 

 - talajvédelem  illetékes megyei kormányhivatal 
növény- és talajvédelmi igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 - erdővédelem  megyei kormányhivatal erdészeti 
igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 
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 Régészet és műemlékvédelem  illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala 

 illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala vagy 
régészet esetén Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

 Egészségügy  fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási 
szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Hírközlés  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

 Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

 Műszaki biztonság  fővárosi és megyei kormányhivatal 
mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatósága 

 Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

„ 
 

  

	  
	  
1. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. 
számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt 

   A  B  C  D  E  F 
 1  Sor- 

szám 
 Létesítmény  Létesítmény 

azonosító adatai 
 A beruházás 

megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

 Első fokú 
engedélyező  

hatóság 

 Másodfokú 
engedélyező  

hatóság 

 2  1.  hulladéklerakó 
telep 

 Királyszentistván 
(hrsz. 017) 

 egységes 
környezethasznála-
ti engedély 

 Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi, 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 
(KTF) 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 
(a továbbiakban: 
OKTF) 

 3        építési engedély 
hulladékudvarra, 
mérlegházra, 
központi épületre, 
hulladékválogató 
csarnokra, 
mechanikai- 
biológiai 
hulladékkezelő 
csarnokra, 
utóérlelő 
csarnokra, 
komposztáló 
csarnokra 

 Veszprémi Járási 
Hivatal járási 
építésügyi és 
örökségvédelmi 
hivatala 

 Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
építésügyi és 
örökségvédelmi 
hivatala 

 4        vízjogi engedély  Közép-Dunántúli 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

 5  2.  Bekötőút  Királyszentistván 
- a 7213. sz. úttól a 
hulladéklerakó 
telepre 

 építési engedély  Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
közlekedési 
felügyelősége 

 Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Központja 

 6        vízjogi engedély  Közép-Dunántúli 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

” 

 2. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. 
számú melléklet B) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89311

	  
	  
1. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. 
számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt 

   A  B  C  D  E  F 
 1  Sor- 

szám 
 Létesítmény  Létesítmény 

azonosító adatai 
 A beruházás 

megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

 Első fokú 
engedélyező  

hatóság 

 Másodfokú 
engedélyező  

hatóság 

 2  1.  hulladéklerakó 
telep 

 Királyszentistván 
(hrsz. 017) 

 egységes 
környezethasznála-
ti engedély 

 Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi, 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 
(KTF) 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 
(a továbbiakban: 
OKTF) 

 3        építési engedély 
hulladékudvarra, 
mérlegházra, 
központi épületre, 
hulladékválogató 
csarnokra, 
mechanikai- 
biológiai 
hulladékkezelő 
csarnokra, 
utóérlelő 
csarnokra, 
komposztáló 
csarnokra 

 Veszprémi Járási 
Hivatal járási 
építésügyi és 
örökségvédelmi 
hivatala 

 Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
építésügyi és 
örökségvédelmi 
hivatala 

 4        vízjogi engedély  Közép-Dunántúli 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

 5  2.  Bekötőút  Királyszentistván 
- a 7213. sz. úttól a 
hulladéklerakó 
telepre 

 építési engedély  Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
közlekedési 
felügyelősége 

 Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Központja 

 6        vízjogi engedély  Közép-Dunántúli 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

” 

 2. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. 
számú melléklet B) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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„B) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt 

   A  B  C  D  E  F 
 1  Sor- 

szám 
 Létesítmény  Létesítmény 

azonosító adatai 
 A beruházás 

megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

 Első fokú 
engedélyező  

hatóság 

 Másodfokú 
engedélyező  

hatóság 

 2  1.  hulladéklerakó 
telep 

 Nyíregyháza 
(hrsz. 02350) 

 vízjogi engedély  Felső-
Tiszavidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos 
Vízügyi Hatóság 

 3        építési engedély 
hulladékudvarra, 
mérlegházra, 
központi épületre, 
hulladékválogató 
csarnokra, 
mechanikai- 
biológiai 
hulladékkezelő 
csarnokra, utóérlelő 
csarnokra, 
komposztáló 
csarnokra 

 Nyíregyházi 
Járási Hivatal 
járási építésügyi 
és 
örökségvédelmi 
hivatala 

 Szabolcs-
Szatmár-Bereg 
Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

 4  2.  bekötőút  Nyíregyháza - a 
Nyíregyházát 
elkerülő (épülő) 
4. sz. úttól a 
hulladéklerakó 
telepre 

 vízjogi engedély  Felső-
Tiszavidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos 
Vízügyi Hatóság 

 5  3.  hulladéklerakó 
telep 

 Kisvárda (hrsz. 
68) 

 egységes 
környezethasználati 
engedély 
(módosítás) 

 Felső-
Tiszavidéki KTF 

 OKTF 

 6        építési engedély 
hulladékudvarra, 
mérlegházra, 
hulladékválogató 
csarnokra, 
mechanikai- 
biológiai 
hulladékkezelő 
csarnokra 

 Nyíregyházi 
Járási Hivatal 
járási építésügyi 
és 
örökségvédelmi 
hivatala 

 Szabolcs-
Szatmár-Bereg 
Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

 7        vízjogi engedély  Felső-
Tiszavidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos 
Vízügyi Hatóság 

 8  4.  bekötőút  Kisvárda - a 
4108. és 
4109. sz. úttól 
a hulladéklerakó 
telepre 

 építési engedély  Szabolcs-
Szatmár- Bereg 
Megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési 
Felügyelősége 

 Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság 
Központi 
Hivatala 

 9        vízjogi engedély  Felső-
Tiszavidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos 
Vízügyi Hatóság 
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 10  5.  hulladéklerakó 
telep 

 Nagyecsed 
(hrsz. 188) 

 egységes 
környezethasználati 
engedély 
(módosítás) 

 Felső-
Tiszavidéki KTF 

 OKTF 

 11        építési engedély 
hulladékudvarra, 
mérlegházra, 
hulladékválogató 
csarnokra, 
mechanikai- 
biológiai 
hulladékkezelő 
csarnokra 

 Nyíregyházi 
Járási Hivatal 
járási építésügyi 
és 
örökségvédelmi 
hivatala 

 Szabolcs-
Szatmár-Bereg 
Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

 12        vízjogi engedély  Felső-
Tiszavidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos 
Vízügyi Hatóság 

 13   6.  bekötőút  Nagyecsed - a 
4918. sz. úttól a 
hulladéklerakó 
telepre 

 építési engedély   Szabolcs-
Szatmár- Bereg 
Megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési 
Felügyelősége 

 Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság 
Központi 
Hivatala 

 14        vízjogi engedély  Felső-
Tiszavidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos 
Vízügyi Hatóság 

„ 
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Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. 
melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

 „2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások) 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
 Környezetvédelem  illetékes Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség 
 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

 Közlekedés     
 - közút  fővárosi és megyei kormányhivatal 

közlekedési felügyelősége 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - vasút, hajózás  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - légi közlekedés  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 Földtan  illetékes bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Bányászat  területileg illetékes 
bányakapitányság 

 Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Rendészet     
 - rendőrség: 
a) gyorsforgalmi utak esetében 
  
b) az egyéb országos közutak, 
helyi közutak és közforgalom 
elől el nem zárt magánutak 
esetében 

   
a) Országos Rendőr-főkapitányság 
  
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 
Budapesti Rendőr- 
főkapitányság 

   
a) rendészetért felelős miniszter 
b) Országos Rendőr-főkapitányság 

 Tűzvédelem  illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 Honvédelemért felelős miniszter 

 Földművelésügy     
      
 - termőföldvédelem  illetékes megyei kormányhivatal 

földhivatala, a fővárosban a Fővárosi 
kormányhivatal földhivatala 

 földügyért felelős miniszter 

 - talajvédelem  illetékes megyei kormányhivatal 
növény- és talajvédelmi igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 - erdővédelem  megyei kormányhivatal erdészeti 
igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 Régészet, műemlékvédelem és 
világörökség 

 illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala 

 illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala vagy 
régészet esetén Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

 Egészségügy  fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási 
szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Hírközlés  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

 Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

 Műszaki biztonság  főváros, megyei kormányhivatal 
mérésügyi és biztonsági hatósága 

 Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

7. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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3. Útügyi építési engedély 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
 Környezetvédelem  illetékes Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség 
 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

 Építésügy  illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal járási építésügyi hivatala 
vagy járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala, műemléket 
érintő ügyben a járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatal 

 illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala 

 Közlekedés     
 - légi közlekedés  Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatala 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - vasúti közlekedés: 
a) az országos közforgalmú vasút 
és a hozzá csatlakozó 
iparvágányok esetén 
b) a helyi közforgalmú vasút és a 
hozzá csatlakozó iparvágány, 
valamint a saját használatú vasút 
esetén 

   
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

   
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - vízi közlekedés: 
a) a vízi úttá minősített belvizet 
és kikötőt érintő ügyekben (az 
úszóműves kikötő kivételével) 
b) a vízi úttá nem minősített 
belvizet és úszóműves kikötőt 
érintő ügyekben 

   
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

   
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 Földtan  illetékes bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Bányászat  területileg illetékes 
bányakapitányság 

 Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Rendészet     
 - rendőrség: 
a) gyorsforgalmi utak esetében 
  
b) az egyéb országos közutak, 
helyi közutak és közforgalom 
elől el nem zárt magánutak 
esetében 

   
a) Országos Rendőr-főkapitányság 
  
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 
Budapesti Rendőr- 
főkapitányság 

   
a) rendészetért felelős miniszter 
b) Országos Rendőr-főkapitányság 

 Tűzvédelem  illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 Honvédelemért felelős miniszter 

 Földművelésügy     
      
 - termőföldvédelem  illetékes megyei kormányhivatal 

földhivatala, a fővárosban a Fővárosi 
kormányhivatal földhivatala 

 földügyért felelős miniszter 

 - talajvédelem  illetékes megyei kormányhivatal 
növény- és talajvédelmi igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 - erdővédelem  megyei kormányhivatal erdészeti 
igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 Régészet és műemlékvédelem  illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala 

 illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala vagy 
régészet esetén Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 
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 Egészségügy  fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási 
szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Hírközlés  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

 Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

 Műszaki biztonság  főváros, megyei kormányhivatal 
mérésügyi és biztonsági hatósága 

 Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

„ 
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A Bátaapátiban építendő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésének engedélyezési 
eljárása, az eljárás lefolytatására kijelölt első- és másodfokú eljáró hatóságok 

  
Létesítmény  A létesítmény  

azonosító adatai 

 A beruházás  
megvalósításához  

szükséges engedély 

 Első fokú eljáró  
hatóság 

 Másodfokú eljáró  
hatóság 

 Kis és közepes 
aktivitású 
radioaktív 
hulladéktároló 

 Bátaapáti hrsz.:  
0112/2, 0114/1, 
0115, 0119, 0123/1, 
0124/4, 0124/8 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Területvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 
[OKTF] 

     tároló létesítési 
engedély 

 Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Szakigazgatási 
Szerve 

 Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal 

„ 

  

8. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm rendelethez
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1. Az R12. 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély: 

  Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 
 környezetvédelem  Közép-dunántúli Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőség 
 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 
[OKTF] 

 építésügy  Szekszárdi Járási Hivatal járási 
építésügyi és örökségvédelmi 
hivatala 

 Tolna Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 

 nukleáris biztonság  Országos Atomenergia Hivatal 
Nukleáris Biztonság Igazgatóság 
[OAH NBI] 

 Országos Atomenergia Hivatal 
főigazgatója 

 honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 honvédelemért felelős miniszter 

 földművelésügy:     
 - állategészségügy  Tolna Megyei Kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 - talaj (termőföld) védelem  Tolna Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 közlekedés  Baranya Megyei Kormányhivatal 
közlekedési felügyelősége 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központ 

 rendészet:     
 - rendőrség  ORFK Igazgatásrendészeti 

Főosztály 
 országos rendőrfőkapitány 

 polgári védelem, tűzvédelem  Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 földtan, bányászat  Pécsi Bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 vízügy  Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság [OVH] 
„ 

 

9. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R13. 3. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép: 

 (A  B  C  D 
   Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

 Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 
eljárásban) 

„ 

 7.  Gyorsforgalmi út 
esetén. 

 Annak elbírálása kérdésében, 
hogy  
a) a tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi követelményeknek, 
valamint a tájvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e, 

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

     b) az adott tevékenység megfelel-
e az elérhető legjobb technika 
alapján meghatározott 
levegőtisztaság-védelmi 
követelményeknek és 
előírásoknak, a levegő minőségére 
vonatkozó előírásoknak, valamint 
a védelmi övezet kijelölési 
szabályainak, 

    

     c) az engedélyezési 
tervdokumentáció és a létesítmény 
zajkibocsátása kielégíti-e a 
környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem követelményeit, 

    

     d) az adott tevékenység megfelel-
e a felszín alatti vizek és 
ivóvízbázisok állapotának 
védelme,  

    

     e) az építésnél az építési és a 
bontási hulladékok kezelése, 
valamint a hulladékok 
felhasználása megfelel-e a 
hulladékgazdálkodási 
követelményeknek. 

    

„ 

2. Az R13. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki: 

 (A  B  C  D 
   Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

 Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 
eljárásban) 

10. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez



89320 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 	  
	  

„ 

 7a. 
   
  

 Gyorsforgalmi út 
esetén. 

  
  

 Annak elbírálása kérdésében, 
hogy az adott tevékenység 
megfelel-e a vizek lefolyási 
viszonyai vizsgálata 
követelményeinek 

területi vízügyi 
hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság  

  

„ 
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Az R13. 4. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 

  (Bevonás és közreműködés 
feltétele 

 Szakkérdés  Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban) 

„ 

 3.  Ha a légiforgalmi berendezés 
védett természeti területen, 
Natura 2000 területen történik 
vagy ezekre közvetlen 
hatással van, valamint a 
légiforgalmi berendezés 
telepítéséhez 
környezetvédelmi engedély és 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

 Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység a 
természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e. 

 környezetvédelmi 
és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 

  

11. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R13. 5. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

„ 
 1.  Ha a 

tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvé-
delmi engedély 
és egységes 
környezethasz-
nálati engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
a) a tevékenység a 
természet 
védelmére 
vonatkozó nemzeti 
és közösségi jogi 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, 

környe-
zetvédel-
mi és 
természet-
védelmi 
felügyelő-
ség 

 Országos 
Környezet-
védelmi és 
Természet-
védelmi 
Főfelügye-
lőség 

 NEM  IGEN  IGEN 

    b) a tevékenység 
alapján jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

          

„ 

2. Az R13. 5. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

„ 
1a. Ha a tevékenység 

megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és 
egységes 
környezethaszná-
lati engedély nem 
szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 

 a tevékenység a 
felszíni vizek 
védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

első fokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

másodfokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

IGEN NEM NEM 

„ 

12. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

	  
	  

3. Az R13. 5. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

„ 
 1.  Ha a 

tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvé-
delmi engedély 
és egységes 
környezethasz-
nálati engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
a) a tevékenység a 
természet 
védelmére 
vonatkozó nemzeti 
és közösségi jogi 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, 

környezet
védelmi és 
természe.t
védelmi 
felügyelő.
ség 

 Országos 
Környezet-
védelmi és 
Természet-
védelmi 
Főfelügye-
lőség 

 NEM  IGEN  IGEN 

    b) a tevékenység 
alapján jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

          

„ 

4. Az R13. 5. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

 
„ 
 
1a. Ha a tevékenység 

megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és 
egységes 
környezethasznál
ati engedély nem 
szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 

 a tevékenység a 
felszíni vizek 
védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

első fokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

másodfokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

IGEN NEM NEM 

„ 
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3. Az R13. 5. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

„ 
 1.  Ha a 

tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvé-
delmi engedély 
és egységes 
környezethasz-
nálati engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
a) a tevékenység a 
természet 
védelmére 
vonatkozó nemzeti 
és közösségi jogi 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, 

környezet
védelmi és 
természe.t
védelmi 
felügyelő.
ség 

 Országos 
Környezet-
védelmi és 
Természet-
védelmi 
Főfelügye-
lőség 

 NEM  IGEN  IGEN 

    b) a tevékenység 
alapján jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

          

„ 

4. Az R13. 5. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

 
„ 
 
1a. Ha a tevékenység 

megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és 
egységes 
környezethasznál
ati engedély nem 
szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 

 a tevékenység a 
felszíni vizek 
védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

első fokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

másodfokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

IGEN NEM NEM 

„ 
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5. Az R13. 5. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

 
 „ 

 1.  Ha a 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvé-
delmi engedély 
és egységes 
környezethasz-
nálati engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
a) a tevékenység a 
természet 
védelmére 
vonatkozó nemzeti 
és közösségi jogi 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, 

környezet
védelmi és 
természet-
védelmi 
felügyelő-
ség 

 Országos 
Környezet-
védelmi és 
Természet-
védelmi 
Főfelügye-
lőség 

 NEM  IGEN  IGEN 

    b) a tevékenység 
alapján jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

          

„ 

6. Az R13. 5. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

 
 „ 
1a. Ha a tevékenység 

megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és 
egységes 
környezethasznál
ati engedély nem 
szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 

 a tevékenység a 
felszíni vizek 
védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

első fokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

másodfokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

IGEN NEM NEM 

„ 

	  
	  

7. Az R13. 5. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

„ 
 1.  Ha a 

tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédel
mi engedély és 
egységes 
környezethaszná
lati engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
a) a tevékenység a 
természet 
védelmére 
vonatkozó nemzeti 
és közösségi jogi 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, 

környezet
védelmi és 
természet-
védelmi 
felügyelő-
ség 

 Országos 
Környezet-
védelmi és 
Természet-
védelmi 
Főfelügye-
lőség 

 NEM  IGEN  IGEN 

    b) a tevékenység 
alapján jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

          

„ 

8. Az R13. 5. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

 
„ 

1a. Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és 
egységes 
környezethaszná-
lati engedély nem 
szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 

 a tevékenység a 
felszíni vizek 
védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

első fokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

másodfokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

IGEN NEM NEM 

„



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89325
	  

	  

7. Az R13. 5. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

„ 
 1.  Ha a 

tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédel
mi engedély és 
egységes 
környezethaszná
lati engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
a) a tevékenység a 
természet 
védelmére 
vonatkozó nemzeti 
és közösségi jogi 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, 

környezet
védelmi és 
természet-
védelmi 
felügyelő-
ség 

 Országos 
Környezet-
védelmi és 
Természet-
védelmi 
Főfelügye-
lőség 

 NEM  IGEN  IGEN 

    b) a tevékenység 
alapján jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

          

„ 

8. Az R13. 5. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki: 

 
 

(Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

 Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban 

 Elvi 
létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradá
si engedély 

 Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

 Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás) 

 
„ 

1a. Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és 
egységes 
környezethaszná-
lati engedély nem 
szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 

 a tevékenység a 
felszíni vizek 
védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

első fokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

másodfokon 
eljáró 
vízvédelmi 
hatóság 

IGEN NEM NEM 

„
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1. Az R14. 2. mellékletében foglalt „I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott 
újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok” táblázat 3. sora helyébe a következő 
sor lép: 
 
 (1.  2.  3.  4. 
   I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok 

 
1. 

 Bevonás és közreműködés 
feltétele 

 Szakkérdés  Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 
3. Ha a földrészlet az 

ingatlan-nyilvántartás 
szerint országos 
jelentőségű védett 
természeti területen vagy 
Natura 2000 területen van. 

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy az újrahasznosítás a 
természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek megfelel-e. 

első fokon eljáró 
természetvédelmi 
hatóság 

másodfokon eljáró 
természetvédelmi 
hatóság 

„ 
 
2. Az R14. 2. mellékletében foglalt „I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott 
újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok” táblázat a következő 3a. sorral 
egészül ki: 
 
 (1.  2.  3.  4. 
   I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok 

 
1. 

 Bevonás és 
közreműködés feltétele 

 Szakkérdés  Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 
3a. Ha a földrészlet az 

ingatlan-nyilvántartás 
szerint országos 
jelentőségű védett 
természeti területen 
vagy Natura 2000 
területen van. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy 
az újrahasznosítás a folyó parti 
sávjában, vízvédelmi területen a 
felszín alatti vizek és az 
ivóvízbázisok állapotának 
védelmére vonatkozó szabályoknak, 
a vízgazdálkodási feladatok 
ellátására, a vizek kártételeinek 
elhárítására, valamint az árvíz és a 
jég levonulására vonatkozó 
feltételeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

területi vízügyi 
hatóság 

Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
 
3. Az R14. 2. mellékletében foglalt „II. A földhivatal termőföld végleges más célú 
hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok” táblázat 3. 
sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (1.  2.  3.  4. 
   II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban 

közreműködő szakhatóságok 
 

1. 
 Bevonás és 
közreműködés feltétele 

 Szakkérdés  Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban) 

13. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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„ 
3. Ha a termőföld az 

ingatlan-nyilvántartás 
szerint országos 
jelentőségű védett 
természeti területen 
vagy Natura 2000 
területen van. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy a 
végleges más célú hasznosítás a 
természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek, valamint a 
tájvédelem jogszabályban rögzített 
követelményeinek  
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e. 

első fokon eljáró 
természetvédelmi 
hatóság 

másodfokon eljáró 
természetvédelmi 
hatóság 

„ 
 
4. Az R14. 2. mellékletében foglalt „II. A földhivatal termőföld végleges más célú 
hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok” táblázat a 
következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (1.  2.  3.  4. 
   II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban 

közreműködő szakhatóságok 
 1.  Bevonás és 

közreműködés feltétele 
 Szakkérdés  Első fokú 

eljárásban 
 Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 
3a. Ha a termőföld az 

ingatlan-nyilvántartás 
szerint országos 
jelentőségű védett 
természeti területen 
vagy Natura 2000 
területen van. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy a végleges 
más célú hasznosítás a folyó parti sávjában, 
vízvédelmi területen a felszín alatti vizek és az 
ivóvízbázisok állapotának védelmére 
vonatkozó szabályoknak, a vízgazdálkodási 
feladatok ellátására, a vizek kártételeinek 
elhárítására, valamint az árvíz és a jég 
levonulására vonatkozó feltételeknek 
megfelel-e. 

területi vízügyi 
hatóság 

Országos 
Vízügyi 
Hatóság 

„ 
 
5. Az R14. 2. mellékletében foglalt „III. A földhivatal termőföld ideiglenes más célú 
hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok” táblázat 3. 
sora helyébe a következő sor lép: 
 
 
 (1.  2.  3.  4. 
   III. A földhivatal termőföld ideiglenes más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban 

közreműködő szakhatóságok 
 

1. 
 Bevonás és közreműködés 
feltétele 

 Szakkérdés  Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 
 
3. 

Ha a termőföld az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint országos 
jelentőségű védett 
természeti területen vagy 
Natura 2000 területen 
van. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy 
az ideiglenes más célú hasznosítás 
a természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek megfelel-e. 

első fokon eljáró 
természetvédelmi 
hatóság 

másodfokon eljáró 
természetvédelmi 
hatóság 

„ 
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6. Az R14. 2. mellékletében foglalt „III. A földhivatal termőföld ideiglenes más célú 
hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok” táblázat a 
következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (1.  2.  3.  4. 
   III. A földhivatal termőföld ideiglenes más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban 

közreműködő szakhatóságok 
 1.  Bevonás és 

közreműködés feltétele 
 Szakkérdés  Első fokú 

eljárásban 
 Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 
3a. Ha a termőföld az 

ingatlan-nyilvántartás 
szerint országos 
jelentőségű védett 
természeti területen 
vagy Natura 2000 
területen van. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy az 
ideiglenes más célú hasznosítás a folyó parti 
sávjában, vízvédelmi területen a felszín alatti 
vizek és az ivóvízbázisok állapotának 
védelmére vonatkozó szabályoknak, a 
vízgazdálkodási feladatok ellátására, a vizek 
kártételeinek elhárítására, valamint az árvíz és 
a jég levonulására vonatkozó feltételeknek 
megfelel-e. 

első fokon 
eljáró vízügyi, 
illetve 
vízvédelmi 
hatóság 

másodfokon 
eljáró vízügyi, 
illetve 
vízvédelmi 
hatóság 

„ 
 
7. Az R14. 2. mellékletében foglalt „IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási 
eljárásában közreműködő szakhatóságok” táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (1.  2.  3.  4. 
   IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő szakhatóságok 

 1.  Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú 
eljárásban 

 Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 

 3. Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint országos 
jelentőségű védett természeti 
területen vagy Natura 2000 
területen van. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
végleges más célú 
hasznosítás vagy az 
eredeti állapot 
helyreállítás a 
természet védelmére 
vonatkozó nemzeti 
és közösségi jogi 
követelményeknek 
megfelel-e. 

 első fokon eljáró 
természetvédelmi 
hatóság  

másodfokon eljáró 
természetvédelmi 
hatóság 

„ 
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A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése 

 
Sorszám 

 Eljáró szerv  Előirányzat-felhasználási számlák  
megnevezése 

1.   Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 10032000-00287261-00000000 

2.   Észak-dunántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 10033001-01711899-00000000 

3.   Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 10032000-01711806-00000000 

4.   Közép-dunántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 10029008-01711882-00000000 

5.   Dél-dunántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 10024003-01711837-00000000 

6.   Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 10047004-01711947-00000000 

7.   Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 10044001-01711923-00000000 

8.   Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 10027006-01711868-00000000 

9.   Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 10034002-01711916-00000000 

10.   Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 10045002-01711930-00000000 

11.   Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 10028007-01711875-00000000 

12.  Országos Vízügyi Főigazgatóság 10032000-00319841-00000000 
13.   Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 10033001-01712027-00000000 
14.   Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 10032000-01712010-00000000 
15.   Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 10025004-01712120-00000000 
16.   Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 10029008-01712041-00000000 
17.   Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 10024003-01712058-00000000 
18.   Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 10047004-01712034-00000000 
19.   Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 10044001-01712065-00000000 
20.   Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 10027006-01712072-00000000 
21.   Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 10034002-01712089-00000000 
22.   Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 10045002-01712096-00000000 
23.   Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 10028007-01712106-00000000 
24.  Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 10026005-01712113-00000000 

„ 

14. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelethez
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Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok 

1. Vasúthatósági engedélyek 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
 Rendőrség  Budapesti Rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitányság 
 Tűzvédelem  Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 a honvédelemért felelős miniszter 

 Egészségügy  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

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

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 

 Polgári védelem  Fővárosi Polgári Védelmi 
Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Útügy  Fővárosi kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi közutak 
esetén: 
fővárosi kormányhivatal V. kerületi  
hivatala 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Felügyelősége 

   Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi közutak 
esetén: 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Felügyelősége 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 Bányászat  Budapesti Bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Műszaki biztonság  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága 

 Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

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

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 

 Környezetvédelem, 
természetvédelem 

 Közép-Duna-völgyi  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

 Vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Hatóság 

 Országos Vízügyi Hatóság 

2. Metróállomások építésügyi hatósági engedélyei 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
 Rendőrség  Budapesti Rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitányság 
 Tűzvédelem  Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 a honvédelemért felelős miniszter 

 Egészségügy  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

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

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 

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

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 

15. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez
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 Polgári védelem  Fővárosi Polgári Védelmi 

Igazgatóság 
 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Útügy  Fővárosi kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi közutak 
esetén: 
fővárosi kormányhivatal V. kerületi  
hivatala 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Felügyelősége 

   Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi közutak 
esetén: 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Felügyelősége 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 Földtan  Budapesti Bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Bányászat  Budapesti Bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Műszaki biztonság  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága 

 Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

 Környezetvédelem, 
természetvédelem  

 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

 Vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

3. Felszín feletti építmények általános építésügyi hatósági engedélyei 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
 Rendőrség  Budapesti Rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitányság 
 Tűzvédelem  Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Katasztrófa- és polgári védelem  Fővárosi Polgári Védelmi 
Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Egészségügy  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Környezetvédelem, 
természetvédelem  

 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

 Vízügy, vízgazdálkodás  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 
 Földvédelem  Budapest Főváros Kormányhivatala 

földhivatala 
 a földügyért felelős miniszter 

 Régészet, műemlékvédelem és 
világörökség 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 

 Honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 a honvédelemért felelős miniszter 

 Útügy  Fővárosi kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi közutak 
esetén: 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Felügyelősége 

   Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi közutak 
esetén: 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Felügyelősége 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 Vasúthatósági ügyek  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 
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 Hírközlés   Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Hivatala 
 Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

 Műszaki biztonság  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága 

 Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

4. Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
 Hírközlés  Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Hivatala 
 Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

 Tűzvédelem  Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Katasztrófa- és polgári védelem  Fővárosi Polgári Védelmi 
Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Rendőrség  Budapesti Rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitányság 
 Egészségügy  Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Földvédelem  Budapest Főváros Kormányhivatala 
földhivatala 

 a földügyért felelős miniszter 

 Talajvédelem  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 az agrárpolitikáért felelős miniszter 

 Műszaki biztonság  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága 

 Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

 Bányászat  Budapesti Bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Vasúti ügyek  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 „
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Az R17. 1. számú melléklet 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (3. A kárelhárítási tervek tartalma) 
 
„a) Együttműködési terv: 
- az üzemen belüli figyelőhálózat felépítése, 
- a riasztás és tájékoztatás módja, 
- a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők neve, beosztása, címe, telefonszáma, az üzemi 

kárelhárítási szervezetbe beosztott személyek neve, beosztása, címe, telefonszáma, 
- a területileg illetékes felügyelőség, megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, önkormányzat, tűzoltóság, polgári védelem, továbbá a területen 
működő VIZIG címe, telefon- és telefaxszáma, 

- az üzem területére történő belépés rendje, 
- a kárelhárításba bevonható szervezetek, vállalkozások címe, együttműködési megállapodások.” 
 

 

  

16. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

  (Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Elsőfokú eljárásban  Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 
5. Ha az építmény, tevékenység 

külterületen, továbbá – egyedi táj érték, 
természeti terület, országos jelentőségű 
védett természeti terület, Natura 2000 
terület vagy barlang védőövezete 
esetén – belterületen valósul meg, és a 
tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély és 
egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
tevékenység, az építmény 
természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi 
követelményeknek, 
valamint a tájvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-
e. 

környezetvédelmi, 
és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

Országos 
Környezetvé-
delmi, és 
Természetvé-
delmi 
Főfelügyelőség 

  Nyomvonal kijelölésére irányuló 
vezetékjogi eljárásban és 20 MW feletti 
erőmű létesítésére irányuló eljárásban, 
ha az az ingatlan-nyilvántartásból 
megállapíthatóan külterületen, továbbá 
- egyedi tájérték, természeti terület, 
országos jelentőségű védett természeti 
terület vagy Natura 2000 terület esetén 
- belterületen valósul meg, és a 
tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély és 
egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges. 

 Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
tevékenység, az építmény a 
tájvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek 
a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-
e. 

  1. Ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges, erőmű engedélyezési 
eljárásban, valamint önállóan vagy 
vezetékjogi engedélyezési eljárás 
részeként belterületen vagy annak 
határától számított 100 méteren belül 
létesülő átalakító berendezés 
engedélyezési eljárásban. 
2. Ha a tevékenység megkezdéséhez a 
Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt 
vizsgálatra az eljárást megelőzően más 
hatósági eljárásban nem került sor az 
alábbi létesítmények esetében: 
a) Szélerőmű, szélerőműpark védett 
természeti területen, Natura 2000 
területen, barlang védőövezetén 200 
kW teljesítmény alatt; nem védett 
természeti területen, nem Natura 2000 
területen, nem barlang védőövezetén 
600 kW teljesítmény alatt; 
b) Föld alatti villamosvezeték védett 
természeti területen, Natura 2000 
területen, barlang védőövezetén. 

 1. Az erőművek 
vonatkozásában annak 
elbírálása kérdésében, hogy 
a) a tevékenység az 
elérhető legjobb technika 
alapján meghatározott 
levegővédelmi 
követelményeknek és a 
védelmi övezetekre 
vonatkozó előírásoknak a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-
e; 
b) az engedélyezési 
tervdokumentáció, illetve a 
létesítmény zajkibocsátása 
megfelel-e a környezeti zaj 
és rezgés elleni védelem 
követelményeinek. 
2. Az átalakító 
berendezések 
vonatkozásában annak 
elbírálása kérdésében, hogy 
az engedélyezési 
tervdokumentáció, illetve 

17. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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a létesítmény 
zajkibocsátása megfelel-e a 
környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem 
követelményeinek. 
3. Szélerőmű, 
szélerőműpark és 
villamosvezeték 
vonatkozásában annak 
elbírálása kérdésében, hogy 
a Khvr. 5. számú 
mellékletében foglalt 
követelmények alapján a 
tervezett létesítmény 
kapcsán jelentős környezeti 
hatások feltételezhetők-e. 

„ 
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A „Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. és 2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„1. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások) 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
Környezetvédelem és 
természetvédelem 

illetékes környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Vízügy illetékes területi vízügyi hatóság Országos Vízügyi Hatóság 
 Közlekedés     
 - közút  fővárosi és megyei kormányhivatal 

közlekedési felügyelősége 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - vasút  Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - légi közlekedés  Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 
Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 Földtan  illetékes bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
 Bányászat  illetékes bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
 Rendészet     
 - rendőrség: 
a) gyorsforgalmi utak esetében 
b) az egyéb országos közutak, helyi 
közutak és közforgalom elől el nem 
zárt magánutak esetében 

 a) Országos Rendőr-főkapitányság 
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 
Budapesti Rendőr- 
főkapitányság 

 a) rendészetért felelős miniszter 
b) Országos Rendőr-főkapitányság 

 Tűzvédelem  illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 honvédelemért felelős miniszter 

 Földművelésügy     
 - termőföldvédelem  illetékes megyei kormányhivatal 

földhivatala, a fővárosban a fővárosi 
kormányhivatal földhivatala 

 földügyért felelős miniszter 

 - talajvédelem  megyei kormányhivatal növény- és 
talajvédelmi igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 - erdővédelem  megyei kormányhivatal erdészeti 
igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 Egészségügy  fővárosi és megyei kormányhivatal 
megyei népegészségügyi 
szakigazgatási szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Hírközlés  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Tanácsának elnöke 

 Műszaki biztonság  fővárosi és megyei kormányhivatal 
mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatósága 

 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal 

2. Útügyi építési engedély 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
Környezetvédelem és 
természetvédelem 

illetékes környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Vízügy illetékes területi vízügyi hatóság Országos Vízügyi Hatóság 
 Építésügy  illetékes járási (fővárosi kerületi) 

hivatal járási építésügyi hivatala vagy 
járási építésügyi és örökségvédelmi 
hivatala, műemléket érintő ügyben a 
járási építésügyi és örökségvédelmi 
hivatal 

 illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala 

18. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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 Közlekedés     
 - légi közlekedés  Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 

Hivatala 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - vasúti közlekedés: 
a) az országos közforgalmú vasút 
és a hozzá csatlakozó, összekötő 
vasúti pálya és a saját célú 
pályahálózat esetén 
b) a helyi közforgalmú vasút és a 
hozzá csatlakozó, összekötő vasúti 
pálya és saját célú pályahálózat 
esetén 

   
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatala 

   
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - vízi közlekedés: 
a) a vízi úttá minősített belvizet és 
kikötőt érintő ügyekben (az 
úszóműves kikötő kivételével) 
b) a vízi úttá nem minősített 
belvizet és úszóműves kikötőt 
érintő ügyekben 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 Földtan  illetékes bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
 Bányászat  illetékes bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
 Rendészet     
 - rendőrség: 
a) gyorsforgalmi utak esetében 
b) az egyéb országos közutak, helyi 
közutak és közforgalom elől el nem 
zárt magánutak esetében 

 a) Országos Rendőr-főkapitányság 
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 
Budapesti Rendőr- 
főkapitányság 

 a) rendészetért felelős miniszter 
b) Országos Rendőr-főkapitányság 

 Tűzvédelem  illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 Honvédelemért felelős miniszter 

 Földművelésügy     
 - termőföldvédelem  megyei kormányhivatal földhivatala, a 

fővárosban a fővárosi kormányhivatal 
földhivatala 

 földügyért felelős miniszter 

 - talajvédelem  megyei kormányhivatal növény- és 
talajvédelmi igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 - erdővédelem  megyei kormányhivatal erdészeti 
igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 Régészet és műemlékvédelem  illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal járási építésügyi 
és örökségvédelmi hivatala 

 illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal építésügyi 
és örökségvédelmi hivatala, régészet 
esetén Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala 

 Egészségügy  fővárosi és megyei kormányhivatal 
megyei népegészségügyi 
szakigazgatási szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Hírközlés  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Tanácsának elnöke 

 Műszaki biztonság  fővárosi és megyei kormányhivatal 
mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatósága 

 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal 

„ 
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A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
Környezetvédelem Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőség 
Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Vízügy Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság Országos Vízügyi Hatóság 
 Közlekedés:     
 - közút  Budapest Főváros Kormányhivatala 

Közlekedési Felügyelősége 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - vasút, hajózás  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

 - légiközlekedés 
a) polgári célú 
b) állami célú 

 a) Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatala  
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatala 

 a) Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 
b) honvédelemért felelős miniszter 

 - műszaki biztonság  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága 

 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal központi szerve 

 Földtan  Budapesti Bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Bányászat  Budapesti Bányakapitányság  Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 Rendészet:     
 - rendőrség: 
a) gyorsforgalmi utak esetében 
b) az egyéb országos közutak, helyi 
közutak és közforgalom elől el nem 
zárt magánutak esetében 

 a) Országos Rendőr-főkapitányság 
b) Budapesti Rendőr-főkapitányság 

 a) rendészetért felelős miniszter 
b) Országos Rendőr-főkapitányság 

 - határrendészet  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitányság 
 - tűzvédelem  Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 Honvédelem  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 

 honvédelemért felelős miniszter 

 Földművelésügy:     
 - talajvédelem  Pest Megyei Kormányhivatal 

Növény- és talajvédelmi igazgatósága 
 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 - erdővédelem  Pest Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

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

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 

 Egészségügy  Fővárosi Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 Hírközlés  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

 Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Tanácsának elnöke 

 Nagyfeszültségű elektromos vezeték, 
nyomástartó berendezés, gáz- vagy 
olajellátó rendszer, éghető folyadékok 
és olvadék tartályai 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága 

 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal 
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2. Létesítési engedélyezési eljárás 

   Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 
 Rendészet:     
 - tűzvédelem  Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 - határrendészet  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitányság 
 Környezetvédelem:     

- táj- és természetvédelem 
- környezetvédelem 

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

  Országos Meteorológiai Szolgálat környezetvédelemért felelős miniszter 
Vízügy Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság Országos Vízügyi Hatóság 
 Földművelésügy:     
 - talajvédelem  Pest Megyei Kormányhivatal 

Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 - erdővédelem  Pest Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatósága 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 

 Honvédelem:     
 - honvédelem 
 
- az állami repülés biztonsága 

 Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője 
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi 
Hivatala 

 honvédelemért felelős miniszter 
honvédelemért felelős miniszter 

 Egészségügy  Fővárosi Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

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

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 

 
„ 
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1. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
2. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 (A  B  C 
 1.  Szakhatósági közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

 
„ 

3. környezetvédelem, természetvédelem Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 

 (A  B  C 
 1.  Szakhatósági közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

 
„ 
3a. vízügy Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Hatóság 
Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 
  

20. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és 
Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló 
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 2. 
sora	  helyébe a következő sor lép: 
 
  (Szakhatósági közreműködés tárgyköre  Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
„ 

2. környezetvédelem, természetvédelem Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és 
Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló 
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a 
következő 2a. sorral egészül ki: 
 
  (Szakhatósági közreműködés tárgyköre  Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
 „ 
2a. vízügy Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Hatóság 
Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 
 
  

21. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint 
egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (Bevonás és közreműködés 

feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 
eljárásban) 

„ 
3. Ha az elektronikus hírközlési 

építmény, egyéb műtárgy 
engedélyezéséhez, vagy az 
ahhoz kapcsolódó 
tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély 
vagy egységes 
környezethasználati engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy 
a) - országos jelentőségű 
védett természeti területen és 
Natura 2000 területen, barlang 
védőövezetében, a települések 
külterületén, valamint a 
települések belterületén 
természeti terület, természeti 
terület és egyedi tájérték 
érintettsége esetén - a 
tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó nemzeti 
és közösségi jogi 
követelményeknek, valamint a 
tájvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek a 
kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e, 
b) az építési, illetve a bontási 
hulladékok kezelése megfelel-
e a hulladékgazdálkodási 
előírásoknak, 
c) a tevékenység a felszín 
alatti vizek és a földtani közeg 
védelmére vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e. 

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint 
egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
  (Bevonás és közreműködés 

feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 
eljárásban) 

„ 
3a. Ha az elektronikus hírközlési 

építmény, egyéb műtárgy 
engedélyezéséhez, vagy az 
ahhoz kapcsolódó 
tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély 
vagy egységes 
környezethasználati engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy mi a tevékenységnek az 
árvíz és a jég levonulására, a 
mederfenntartásra gyakorolt 
hatása. 
 

területi vízügyi 
hatóság 

Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
 

22. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 	  
 

	  

1. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú 
mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Bevonás és közreműködés feltétele  Vizsgálandó szakkérdés  Szakhatóság) 
 
„ 

 3.  Minden esetben.  A területrendezési tervekben rögzített 
környezetvédelemi, természetvédelmi és 
tájvédelmi szabályozás, továbbá a 
környezet, természet és táj védelmére 
vonatkozó jogszabályban rögzített 
követelmények érvényesülése. 

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

      

„ 
 
2. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú 
mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Bevonás és közreműködés feltétele  Vizsgálandó szakkérdés  Szakhatóság) 
 
„ 

 3a.  Minden esetben.   Országos jelentőségű meglévő 
szükségtározók, megvalósuló árvízi 
tározók és új vízi építmények esetén, 
valamint az 1 millió m3-t meghaladó, de 
10 millió m3-nél kisebb tározási 
lehetőségek esetén a vízgazdálkodás 
jogszabályi követelményeinek 
érvényesülése kérdésében. 

 vízügyi hatóság 
      

„ 
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1. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú 
mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Bevonás és közreműködés feltétele  Vizsgálandó szakkérdés  Szakhatóság) 
 
„ 

 3.  Minden esetben.  A területrendezési tervekben rögzített 
környezetvédelemi, természetvédelmi és 
tájvédelmi szabályozás, továbbá a 
környezet, természet és táj védelmére 
vonatkozó jogszabályban rögzített 
követelmények érvényesülése. 

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

      

„ 
 
2. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú 
mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Bevonás és közreműködés feltétele  Vizsgálandó szakkérdés  Szakhatóság) 
 
„ 

 3a.  Minden esetben.   Országos jelentőségű meglévő 
szükségtározók, megvalósuló árvízi 
tározók és új vízi építmények esetén, 
valamint az 1 millió m3-t meghaladó, de 
10 millió m3-nél kisebb tározási 
lehetőségek esetén a vízgazdálkodás 
jogszabályi követelményeinek 
érvényesülése kérdésében. 

 vízügyi hatóság 
      

„ 
 
  

23. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában  
foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 1. környezetvédelem, 
természetvédelem  

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt 
táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki: 

 
(Szakhatósági közreműködés 

tárgyköre 
 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 1a. vízügy  vízügyi hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 
  

24. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 

   Projektelem,  
létesítmény 

 A létesítmény  
azonosító adatai 

 A beruházás  
megvalósításával  

kapcsolatos 
engedélyek 

 Első fokon eljáró  
hatóság 

 Másodfokon eljáró  
hatóság 

 1. A Dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének nagy-dunai átvezetése projektelem 
 1.1.   átemelő   Budapest XXIII. 

kerület, a 
szennyvíztelep 
kerítése és a Felső 
Duna part közötti 
részen  

 vízügyi hatósági 
engedély  

 Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság  

környezetvédelmi 
engedély 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 1.2.   meder alatti 
átvezetés és 
csatornaépítés  

 Budapest XXIII-
XXI. kerületek  

 vízügyi hatósági 
engedély  

 Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság  

környezetvédelmi 
engedély 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 2. Műtárgy-rekonstrukció projektelem 
 2.1.   többfunkciójú 

vízleeresztő 
műtárgy  

 Tass   vízügyi hatósági 
engedély  

 Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság  

környezetvédelmi 
engedély 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 2.2.   többfunkciójú 
vízleeresztő 
műtárgy  

 Kvassay zsilip, 
Budapest IX. és 
XXI. kerületek  

 vízügyi hatósági 
engedély  

 Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság  

környezetvédelmi 
engedély 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 3. Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projektelem 
 3.1.  

szennyvízcsatorna- 
hálózat bővítés az 
RSD-t terhelő, a 
parti sávban 
keletkező 
szennyező anyagok 
kivezetése 
érdekében 

 RSD menti parti sáv  
14 település: Áporka, 
Dömsöd, 
Dunaharaszti, 
Kiskunlacháza, 
Majosháza, Makád, 
Ráckeve, 
Szigetbecse, 
Szigetcsép, 
Szigetszentmárton, 
Szigetszentmiklós, 
Taksony, Tass, 
Budapest XXIII. 
kerület 

 vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Hatóság 

Országos Vízügyi 
Hatóság 

 4. Kotrás- és iszapelhelyezés projektelem 
 4.1.  mederkotrás és 

iszapszikkasztó 
zagykazetták 

 RSD főág teljes 
hosszán, illetve a 
mellékágakon, 
kijelölt területenként 

 vízügyi hatósági 
engedély  

 Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság  

környezetvédelmi 
engedély 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

25. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
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 5. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység 
 5.1.   vízimunka, 

közlekedési 
korlátozás, 
rakodási 
tevékenység 

   hajózási hatósági 
engedélyek 

 Nemzeti 
Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala 

 Nemzeti 
Közlekedési Hatóság 
Központja 

 
„ 
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A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 

  
 Projektelem,  
létesítmény 

 A létesítmény  
azonosító adatai 

 A beruházás  
megvalósításával  

kapcsolatos  
engedélyek 

 Első fokon eljáró  
hatóság 

 Másodfokon eljáró  
hatóság 

 1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások 
 1.1. 

  
 bejáró utak-, 
belvízcsatorna- 
depóniák 
visszabontása, 
tereprendezés 

  

 Szolnok vasúti híd 
(340,00 fkm), 
Kisköre (401,6 
fkm) közötti 
szakasz 

  

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

  
vízügyi hatósági 
engedély 

Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

Országos Vízügyi 
Hatóság 

 2. Nyárigátak rendezése 
 2.1. 

  
 meglévő 
nyárigátak 
visszabontása, 
elbontása 

  

 Tiszaroff-felsőréti 
nyárigát 

  

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

 2.2. 
  

 műtárgyak 
felújítása a 
nyárigátakon 

  

 Tiszaroff-felsőréti 
nyárigát 

  

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

 2.3.  műtárgyak építése  Tiszasüly-Kőtelki 
nyárigát 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

 3. Övzátonyokkal kapcsolatos beavatkozások 
 3.1.  övzátonyok 

rendezése 
 358,80-359,50 fkm 
363,30-364,10 fkm 
396,70-397,80 fkm 
401,10-401,60 fkm 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

 4. Folyószabályozási beavatkozások 
 4.1.  partbiztosítások  358,90-359,70 fkm 

363,50-364,70 fkm 
 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

26. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
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 5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások 
 5.1.  meglévő 

árvízvédelmi 
fővédvonalak 
elbontása 

 Szajol 
342,80-343,00 fkm 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

     Szórópuszta-Doba 
350,00-354,30 fkm 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

     Óballa 
352,40-358,00 fkm 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

 5.2.  új árvízvédelmi 
fővédvonalak 
építése 

 Szajol 
342,80-343,00 fkm 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

     Szórópuszta-Doba 
350,00-354,30 fkm 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

     Óballa 
352,40-358,00 fkm 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 
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 6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások 
 6.1.  vízbevezető, illetve 

leeresztő csatorna 
 Tiszaroffi tározó  környezetvédelmi 

engedély 
 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

     Nagykunsági 
tározó 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

     Hanyi-Tiszasülyi 
tározó 

 környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

     Nagykörűi tározó  környezetvédelmi 
engedély 

 Közép-Tisza-
vidéki 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

       vízügyi hatósági 
engedély 

 Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

 7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység 
 7.1.  vízimunka, 

közlekedési 
korlátozás, rakodási 
tevékenység 

    hajózási hatósági 
engedélyek 

 Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási 
Hivatala 

 Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Központi 
Hivatal 

 
„  
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1. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. 
(IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt 1. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 

(Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

 
„ 
 1. környezetvédelem, 
természetvédelem  

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. 
(IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékleté 2. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal 
egészül ki:  
 

(Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

 
„ 
 1a. vízügy  vízügyi hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 
3. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. 
(IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

(Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 1. környezetvédelem, 
természetvédelem  

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
4. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. 
(IV. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki:  
 

(Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

 
„ 
 1a. vízügy  vízügyi hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 
  

27. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése 
során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

 
 

(Térségi övezetek 

 A Balaton-törvény hatálya alá 
tartozó település településrendezési 
tervének készítése vagy módosítása 
során előzetes adatszolgáltatásra 

kötelezett államigazgatási szervek) 
 
„ 
3. A Balaton-törvény által egyedileg 
meghatározott övezetek 

 a) ökológiai rehabilitációt igénylő 
terület 

 nemzeti park igazgatóság 

   b) felszíni szennyezésre fokozottan 
érzékeny terület 

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

   c) felszíni vízminőség-védelmi terület  környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

   d) tómeder  Országos Vízügyi Főigazgatóság 
„ 

 
  

28. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R18. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás  Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos hatósági 
ügyek 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Fellebbezés 
elbírálására 

jogosult hatóság) 

 (Kiemelt 
nagyberuházásként a 

dunaalmási 
„DUNAETANOL 

Zrt. Bioetanol-
Biogáz-Kiserőmű” 

projekthez 
kapcsolódó 
építmények, 

létesítmények.) 

(Dunaalmás 
közigazgatási 
területén lévő 

külterületi 0634, 
0633/26, 0661/3 

ingatlan-
nyilvántartási 

helyrajzi számú 
területek) 

   

 
„ 

 4.      környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

 Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 

2. Az R18. 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás  Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos hatósági 
ügyek 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Fellebbezés 
elbírálására 

jogosult hatóság) 

 (Kiemelt 
nagyberuházásként a 

dunaalmási 
„DUNAETANOL 

Zrt. Bioetanol-
Biogáz-Kiserőmű” 

projekthez 
kapcsolódó 
építmények, 

létesítmények.) 

(Dunaalmás 
közigazgatási 
területén lévő 

külterületi 0634, 
0633/26, 0661/3 

ingatlan-
nyilvántartási 

helyrajzi számú 
területek) 

   

 
„ 

 7.      vízjogi hatósági 
eljárások  

 Észak-dunántúli 
Vízügyi Hatóság  

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
 

29. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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3. Az R18. 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás  Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos hatósági 
ügyek 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Fellebbezés 
elbírálására 

jogosult hatóság) 

 (Kiemelt 
nagyberuházásként a 

dunaalmási 
„DUNAETANOL 

Zrt. Bioetanol-
Biogáz-Kiserőmű” 

projekthez 
kapcsolódó 
építmények, 

létesítmények.) 

(Dunaalmás 
közigazgatási 
területén lévő 

külterületi 0634, 
0633/26, 0661/3 

ingatlan-
nyilvántartási 

helyrajzi számú 
területek) 

   

 
„ 

25.      üvegházhatású 
gázkibocsátással járó 
tevékenység 
hatósági 
engedélyezési 
eljárása 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 
környezetvédelemért 
felelős miniszter 

„ 
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1. Az R18. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 (A  B  C 
 1.  Szakhatósági közreműködés 

tárgyköre 
 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 

 3.  környezetvédelem, 
természetvédelem  

 Észak-dunántúli Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
 
2. Az R18. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 

 (A  B  C 
 1.  Szakhatósági közreműködés 

tárgyköre 
 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

 „ 

 3a.  vízügy  Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 
„ 

 
  

30. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén 
megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora 
helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás  Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos hatósági 
ügyek 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Fellebbezés 
elbírálására 

jogosult hatóság) 

 (Kiemelt 
nagyberuházásként a 

kabai „EM 
Bioetanol Kft. 

Bioetanol-Biogáz- 
Kiserőmű” 
projekthez 
kapcsolódó 
építmények, 

létesítmények.) 

(Kaba közigazgatási 
területén lévő 

külterületi 0513/3 
ingatlan-

nyilvántartási 
helyrajzi számú 

terület) 

   

 
„ 

 4.      környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

 Tiszántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

„ 
 
2. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén 
megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora 
helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás  Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos hatósági 
ügyek 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Fellebbezés 
elbírálására 

jogosult hatóság) 

 (Kiemelt 
nagyberuházásként a 

kabai „EM 
Bioetanol Kft. 

Bioetanol-Biogáz- 
Kiserőmű” 
projekthez 
kapcsolódó 
építmények, 

létesítmények.) 

(Kaba közigazgatási 
területén lévő 

külterületi 0513/3 
ingatlan-

nyilvántartási 
helyrajzi számú 

terület) 

   

 
„ 

7.      vízjogi hatósági 
eljárások 

 Tiszántúli Vízügyi 
Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
 

31. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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3. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén 
megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sora 
helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás  Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos hatósági 
ügyek 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Fellebbezés 
elbírálására 

jogosult hatóság) 

 (Kiemelt 
nagyberuházásként a 

kabai „EM 
Bioetanol Kft. 

Bioetanol-Biogáz- 
Kiserőmű” 
projekthez 
kapcsolódó 
építmények, 

létesítmények.) 

(Kaba közigazgatási 
területén lévő 

külterületi 0513/3 
ingatlan-

nyilvántartási 
helyrajzi számú 

terület) 

   

 
„ 

 25.      üvegházhatású 
gázkibocsátással járó 
tevékenység hatósági 
engedélyezési 
eljárása 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

  

„ 
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1. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén 
megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora 
helyébe a következő sor lép: 
 
 (A) (B)  (C) 

(1.) (Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre) 

 (Első fokú szakhatóság) (Másodfokú szakhatóság) 

 
„ 

3.  környezetvédelem, 
természetvédelem  

 Tiszántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén 
megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 
3a. sorral egészül ki: 
 
 (A) (B)  (C) 

(1.) (Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre) 

 (Első fokú szakhatóság) (Másodfokú szakhatóság) 

 
„ 

3a. vízügy  Tiszántúli Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 
„ 

 
  

32. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. 
mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. sorai helyébe a következő sorok lépnek: 
 
 (A  B  C  D 

 1  Beruházás és azonosítója  A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyek, 
engedélyezési eljárások 

 Első fokon eljáró hatóság  Fellebbezés elbírálására 
jogosult hatóság) 

 (Magyar-horvát összekötő 
földgázszállító-vezeték és 
a kapcsolódó beruházások 
a Városföld-Bátmonostor 

szakaszon.) 

   

 
„ 

2    Városföld 
kompresszorállomásra 
vonatkozó előzetes 
környezetvédelmi és 
környezetvédelmi 
hatásvizsgálati 
engedélyezés, egységes 
környezethasználati 
engedély 

 Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 3    vízjogi üzemeltetési 
engedély vezeték 
szilárdsági nyomás 
próbához 

 Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
 
2. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. 
mellékletében foglalt táblázat 11. és 12. sorai helyébe a következő sorok lépnek: 
 
 (A  B  C  D 

 1  Beruházás és azonosítója  A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyek, 
engedélyezési eljárások 

 Első fokon eljáró hatóság  Fellebbezés elbírálására 
jogosult hatóság) 

 (Magyar-horvát összekötő 
földgázszállító-vezeték és 
a kapcsolódó beruházások 

a Bátmonostor-Dráva 
keresztezés szakaszon.) 

   

 

33. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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„ 
11   Báta 

kompresszorállomásra 
vonatkozó előzetes 
környezetvédelmi és 
környezetvédelmi 
hatásvizsgálati 
engedélyezés, egységes 
környezethasználati 
engedély 

 Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

12    vízjogi engedély vezeték 
szilárdsági nyomás 
próbához vízjogi létesítési 
engedély kútfúráshoz 

 Dél-dunántúli Vízügyi 
Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
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1. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. 
melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A B C 

 1. Szakhatósági közreműködés tárgya  Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság) 

„ 

3.  Természetvédelem  környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 

2. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. 
melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 

 (A B C 
 1. Szakhatósági közreműködés tárgya  Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság) 

„ 

 3.  Természetvédelem   környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 

3. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. 
melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 

 (A B C 
 1. Szakhatósági közreműködés tárgya  Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság) 

„ 

 3a. Vízügy  vízügyi hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 
„ 

  

34. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték 
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a 
következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködés tárgya  Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
„ 
2.  Környezetvédelem és 

természetvédelem 
 környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

” 
 
2. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték 
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. 
sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködés tárgya  Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
 „ 
2a.  Vízügy  vízügyi hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

” 
 
3. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték 
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a 
következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködés tárgya  Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
„ 
3.  Környezetvédelem és 

természetvédelem 
 környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

” 
 
4. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték 
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 4. 
sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködés tárgya  Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
 „ 
4.  Vízügy  vízügyi hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

” 
 

35. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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5. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték 
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a 
következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködés tárgya  Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
„ 
3. Természetvédelem  környezetvédelmi és 

természetvédelmi felügyelőség 
 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

” 
 
6. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték 
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. 
sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködés tárgya  Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
„ 
3a. Vízügy  vízügyi hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

” 
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1. Az R20. 3. mellékletében foglalt táblázat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (Bevonás és 

közreműködés feltétele 
 Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 

eljárásban) 

 
„ 

4. Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
egységes 
környezethasználati 
engedély vagy 
környezetvédelmi 
engedély nem 
szükséges. 

Annak elbírálása, hogy 
a) az adott tevékenység megfelel-e az 
elérhető legjobb technika alapján 
meghatározott levegővédelmi 
követelményeknek és előírásoknak, 
valamint a védelmi övezet kijelölési 
szabályainak, 
b) az engedélyezési tervdokumentáció, 
illetve a létesítmény zajkibocsátása 
megfelel-e a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem követelményeinek, 

környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

    c) az építési és bontási hulladékok, illetve 
az engedélyezett berendezésekből, 
létesítményekből származó hulladékok 
kezelésének feltételei megfelelnek-e a 
hulladékgazdálkodási előírásoknak, 

    

    d) az építmény vagy tevékenység a 
természet védelmére vonatkozó nemzeti 
és közösségi jogi követelményeknek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

    

„ 
 

2. Az R20. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. ponttal egészül ki: 
 
 (Bevonás és 

közreműködés feltétele 
 Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 

eljárásban) 

 
„ 
4a. Ha a tevékenység 

megkezdéséhez egységes 
környezethasználati 
engedély vagy 
környezetvédelmi 
engedély nem szükséges. 

Annak elbírálása, hogy 
a) a tevékenység megfelel-e a felszín 
alatti vizek és ivóvízbázisok állapota 
védelme követelményeinek 
b) az építmény vagy tevékenység a vizek 
védelmére vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi követelményeknek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

első fokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

másodfokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

” 
 
  

36. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R21. 4. mellékletében foglalt táblázat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 
6.  Tárolótartály létesítése, 

használatbavétele, 
átalakítása és 
megszüntetése esetén, ha 
a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

 1. Minden esetben annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tervezett 
tárolótartály 
a levegőtisztaság- 
védelmi előírásoknak és 
határértékeknek, levegővédelmi 
szempontból az elérhető legjobb 
technika mellett megfelel-e. 
 2. Barlang védőövezetében létesítendő 
tárolótartály esetében, annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tervezett 
tárolótartály a barlang védelmére 
vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek 
a kérelem szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 

2. Az R21. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. ponttal egészül ki: 
 
 (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 
eljárásban) 

 
„ 
6a.  Tárolótartály létesítése, 

használatbavétele, 
átalakítása és 
megszüntetése esetén, ha 
a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

 Minden esetben annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tervezett 
tárolótartály a felszíni vizek, a felszín 
alatti vizek és ivóvízbázisok védelme 
követelményeinek a kérelem szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e. 

 első fokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

 másodfokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

” 
 
 
 
 

  

37. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R21. 5. mellékletében foglalt táblázat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 
eljárásban) 

„ 
2.  Veszélyes töltetű 

nyomástartó berendezés 
létesítése, 
használatbavétele, 
átalakítása és 
megszüntetése esetén, ha 
a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

 1. Minden esetben annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tervezett 
nyomástartó berendezés a 
levegőtisztaság-védelmi előírásoknak 
és határértékeknek, levegővédelmi 
szempontból az elérhető legjobb 
technika mellett megfelel-e. 
2. Barlang védőövezetében létesítendő 
nyomástartó berendezés esetében, 
annak elbírálása kérdésében, hogy 
a tervezett nyomástartó berendezés a 
barlang védelmére vonatkozó 
jogszabályi követelményeknek a 
kérelem szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e. 

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

” 
2. Az R21. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. ponttal egészül ki: 
 
 (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 
eljárásban) 

„ 
3.  Veszélyes töltetű 

nyomástartó berendezés 
létesítése, 
használatbavétele, 
átalakítása és 
megszüntetése esetén, ha 
a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

 Minden esetben annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tervezett 
nyomástartó berendezés a felszíni 
vizek, a felszín alatti vizek és 
ivóvízbázisok védelme 
követelményeinek 
a kérelem szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

 első fokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

másodfokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

” 
 
  

38. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R22. 4. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban és 
ha az OTH jár el első 

fokon) 
„ 
1.  Nyitott sugárforrás esetén.  A radioaktív anyagoknak a 

levegőbe történő 
kibocsátásának, valamint a 
levegő radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, a 
kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és a 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása. 

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

” 
2. Az R22. 4. melléklet I. pontjában foglalt  táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki: 
 
  (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban és 
ha az OTH jár el első 

fokon) 
„ 
1a.  Nyitott sugárforrás esetén.  A radioaktív anyagoknak a 

vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, valamint 
a vízi környezet radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, a 
kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és a 
vízvédelmi hatóság részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása. 

első fokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

 másodfokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

” 

39. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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3. Az R22. 4. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban) 

„ 
1.  Minden esetben.  A radioaktív anyagoknak a 

levegőbe történő 
kibocsátásának, valamint a 
levegő radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, a 
kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és a 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása. 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

  

” 
4. Az R22. 4. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki: 
 
  (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban) 

„ 
1a.  Minden esetben.  A radioaktív anyagoknak a 

vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, valamint 
a vízi környezet radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, a 
kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és a 
vízvédelmi hatóság részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása. 

 másodfokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

  

” 
5. Az R22. 4. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban) 

„ 
1.  Nyitott sugárforrás 

esetén 
 A radioaktív anyagoknak a 
levegőbe történő kibocsátásának, 
valamint a levegő radioaktív 
szennyeződése ellenőrzésének 
vizsgálata, a kibocsátási 
határértékek, valamint az 
ellenőrzési követelményeknek és a 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 
részére adandó jelentések 
rendszerének a meghatározása. 

 Környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség; ha az OTH 
jár el első fokon, a 
szakhatóság az első fokú 
eljárásban az Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 ha nem az OTH jár el első 
fokon: Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

” 
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6. Az R22. 4. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki: 
 

  (Bevonás és 
közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban) 

„ 
1a.  Nyitott sugárforrás 

esetén 
 A radioaktív anyagoknak a vízbe 
történő kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények radioaktív 
és hőszennyezés elleni 
védelmének, valamint a vízi 
környezet radioaktív 
szennyeződése ellenőrzésének 
vizsgálata, a kibocsátási 
határértékek, valamint az 
ellenőrzési követelményeknek és a 
vízvédelmi hatóság részére adandó 
jelentések rendszerének a 
meghatározása. 

 Első fokon eljáró 
vízvédelmi hatóság; ha az 
OTH jár el első fokon, a 
szakhatóság az első fokú 
eljárásban az Országos 
Vízügyi Hatóság 

 ha nem az OTH jár el első 
fokon: másodfokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

” 
7. Az R22. 4. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

  (Bevonás és 
közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban) 

„ 
1.  Nyitott sugárforrás esetén  A radioaktív anyagoknak a 

levegőbe történő 
kibocsátásának, valamint a 
levegő radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, a 
kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és a 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása. 

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

” 
8. Az R22. 4. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat a következő 2. ponttal egészül ki: 
 
  (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban) 

„ 
2.  Nyitott sugárforrás esetén  A radioaktív anyagoknak a 

vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, valamint 
a vízi környezet radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, a 
kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és a 
vízvédelmi hatóság részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása. 

 első fokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

 másodfokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

” 
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9. Az R22. 4. melléklet V. pontjában foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban) 

„ 
1.  Minden esetben.  A radioaktív anyagoknak a 

levegőbe történő 
kibocsátásának, valamint a 
levegő radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, a 
kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és a 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása. 

 környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

” 
10. Az R22. 4. melléklet V. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki: 
 
  (Bevonás és 

közreműködés feltétele  Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban) 

„ 
1a.  Minden esetben.  A radioaktív anyagoknak a 

vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, valamint 
a vízi környezet radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, a 
kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és a 
vízvédelmi hatóság részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása. 

 első fokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

 másodfokon eljáró 
vízvédelmi hatóság 

”  
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1. Az R23. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (Szakhatósági közreműködése 

tárgyköre 
 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
2.  környezetvédelem és 

természetvédelem 
 Észak-dunántúli Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

” 
 
2. Az R23. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki: 
 
  (Szakhatósági közreműködése 

tárgyköre 
 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
2a.  vízügy  Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

” 
 
 
  

40. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R24. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép: 
 

  (A  B  C 
   Szakhatósági 

közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
2.  környezetvédelem és 

természetvédelem 
 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

” 
2. Az R24. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki: 
 

  (A  B  C 
   Szakhatósági 

közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
2a.  vízügy  Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

” 
3. Az R24. 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép: 
 

  (A  B  C 
   Szakhatósági 

közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
17.  A radioaktív anyagoknak a 

levegőbe történő 
kibocsátásának, valamint a 
levegő radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, a 
kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és a 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása 

 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

” 
4. Az R24. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 
   Szakhatósági 

közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
18.  A radioaktív anyagoknak a 

vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, valamint 
a vízi környezet radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata, a 
kibocsátási határértékek, 
valamint az ellenőrzési 
követelményeknek és a 
vízügyi hatóság részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása 

 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

” 

41. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R25. 2. melléklet 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, ivóvízbázisokra 
vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron 
átnyúló hatások bemutatása.” 
 
2. Az R25. 2. melléklete a következő 3.4. ponttal egészül ki: 
 
„3.4. A bányászati tevékenység értékelése a védett természeti és NATURA 2000 területekre 
vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron 
átnyúló hatások bemutatása.” 
 
  

42. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint 
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal 
hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, 
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. 
(VII. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1.1-1.3. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 (Bevonás és 

közreműködés feltétele 
 Szakkérdés  Eljárás  Eljáró hatóság) 

„ 
1.1.  Nukleáris létesítmény 

esetében. 
 A radioaktív anyagoknak a levegőbe 
történő kibocsátásának, valamint a levegő 
radioaktív szennyeződése ellenőrzésének 
és a kibocsátási határértékeknek a 
vizsgálata alapján a hozzájárulás 
megadása és feltételeinek meghatározása 
az atomenergia alkalmazása során a 
levegőbe és vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 
szóló miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint. 

 a) létesítési engedély, 
b) tervezett üzemidőn 
túli üzemeltetéshez 
engedély, 
c) végleges leállítási 
engedély, 
d) üzembe helyezési 
engedély, 
e) üzemeltetési 
engedély, 
f) leszerelési engedély 

 Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

1.2.  Nukleáris létesítmény 
esetében. 

 A radioaktív anyagoknak a vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és víztartó 
képződmények radioaktív és 
hőszennyezés elleni védelmének, 
valamint a vízi környezet radioaktív 
szennyeződése ellenőrzésének és a 
kibocsátási határértékeknek a vizsgálata 
alapján a hozzájárulás megadása és 
feltételeinek meghatározása az 
atomenergia alkalmazása során a 
levegőbe és vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 
szóló miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint. 

 a) létesítési engedély, 
b) tervezett üzemidőn 
túli üzemeltetéshez 
engedély, 
c) végleges leállítási 
engedély, 
d) üzembe helyezési 
engedély, 
e) üzemeltetési 
engedély, 
f) leszerelési engedély 

 Dél-dunántúli 
Vízügyi Hatóság 

1.3.  Nukleáris létesítmény 
esetében, ha az 
engedélyezett 
tevékenység 
megváltoztathatja a 
nukleáris létesítmény 
vonatkozásában a 
kibocsátásokat, a 
kibocsátási 
határértékeket, a 
kibocsátási határértékek 
számításául szolgáló 
adatokat, a kibocsátások 
ellenőrzését, a 
környezetellenőrzést, a 
hőterhelést; a 
kibocsátásra kerülő 
radioaktív izotópok, 
illetve radioaktív 
anyagok vonatkozásában 
megváltoztatja a 
keletkezés helyét, 
módját, a keletkező 
aktivitásokat, a 
kibocsátás módját, 
útvonalát, a kibocsátott 

 A radioaktív anyagoknak a levegőbe 
történő kibocsátásának, valamint a levegő 
radioaktív szennyeződése ellenőrzésének 
és a kibocsátási határértékeknek a 
vizsgálata alapján a hozzájárulás 
megadása és feltételeinek meghatározása 
az atomenergia alkalmazása során a 
levegőbe és vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 
szóló miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint. 

 nukleáris létesítmény 
átalakításának 
engedélyezése 

 Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

43. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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radioaktív anyag 
aktivitását, aktivitás-
koncentrációját, fizikai-
kémiai jellemzőit, a 
kibocsátás időbeli 
alakulását, a kibocsátás 
tömeg- és térfogatáramát 
vagy a tervezett 
kibocsátási szinteket és 
az üzemeltetési engedély 
megváltoztatásával jár. 

” 
2. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint 
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal 
hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, 
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. 
(VII. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 1.4-1.6. sorral egészül ki: 
 
 (Bevonás és közreműködés feltétele  Szakkérdés  Eljárás  Eljáró hatóság) 
„ 
1.4.  Nukleáris létesítmény esetében, ha az 

engedélyezett tevékenység 
megváltoztathatja a nukleáris létesítmény 
vonatkozásában a kibocsátásokat, a 
kibocsátási határértékeket, a kibocsátási 
határértékek számításául szolgáló 
adatokat, a kibocsátások ellenőrzését, a 
környezetellenőrzést, a hőterhelést; a 
kibocsátásra kerülő radioaktív izotópok, 
illetve radioaktív anyagok vonatkozásában 
megváltoztatja a keletkezés helyét, 
módját, a keletkező aktivitásokat, a 
kibocsátás módját, útvonalát, a kibocsátott 
radioaktív anyag aktivitását, 
aktivitás-koncentrációját, fizikai-kémiai 
jellemzőit, a kibocsátás időbeli alakulását, 
a kibocsátás tömeg- és térfogatáramát 
vagy a tervezett kibocsátási szinteket és az 
üzemeltetési engedély megváltoztatásával 
jár. 

 A radioaktív anyagoknak a 
vízbe történő 
kibocsátásának, a vizek és 
víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés 
elleni védelmének, 
valamint a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése 
ellenőrzésének és a 
kibocsátási határértékeknek 
a vizsgálata alapján a 
hozzájárulás megadása és 
feltételeinek meghatározása 
az atomenergia alkalmazása 
során a levegőbe és vízbe 
történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint. 

 nukleáris 
létesítmény 
átalakításának 
engedélyezése 

 Dél-dunántúli 
Vízügyi Hatóság 

1.5.  Az atomenergiáról szóló törvény szerinti 
Időszakos Biztonsági Jelentés. 

 Annak elbírálása, hogy az 
Időszakos Biztonsági 
Jelentésnek a nukleáris 
létesítmény által a 
környezetben keltett 
hatásoknak vizsgálata 
vonatkozásában a hosszú 
távú környezeti tendenciák 
bemutatását, továbbá a 
környezeti sugárzás 
ellenőrző rendszer és 
program megfelelőségét, 
valamint a környezetnek a 
létesítmény 
üzemeltetéséből adódó 
sugárterhelését, a 
környezet-ellenőrző 
rendszer mért adatainak 
elemzését, az eredmények 
értékelését, a környezeti 
sugárzás-ellenőrző rendszer 

 Időszakos 
Biztonsági Jelentés 
felülvizsgálata és a 
feltárt eltérések 
jóváhagyása 

 Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 
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és a környezet-ellenőrzési 
program megfelelőségének 
értékelését tartalmazó 
részek megfelelnek-e a 
külön jogszabályban 
meghatározott 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
követelményeknek. 

1.6.  Az atomenergiáról szóló törvény szerinti 
Időszakos Biztonsági Jelentés. 

 Annak elbírálása, hogy az 
Időszakos Biztonsági 
Jelentésnek a nukleáris 
létesítmény által a 
környezetben keltett 
hatásoknak vizsgálata 
vonatkozásában a hosszú 
távú környezeti tendenciák 
bemutatását, továbbá a 
környezeti sugárzás 
ellenőrző rendszer és 
program megfelelőségét, 
valamint a környezetnek a 
létesítmény 
üzemeltetéséből adódó 
sugárterhelését, a 
környezet-ellenőrző 
rendszer mért adatainak 
elemzését, az eredmények 
értékelését, a környezeti 
sugárzás-ellenőrző rendszer 
és a környezet-ellenőrzési 
program megfelelőségének 
értékelését tartalmazó 
részek megfelelnek-e a 
külön jogszabályban 
meghatározott vízvédelmi 
követelményeknek. 

 Időszakos 
Biztonsági Jelentés 
felülvizsgálata és a 
feltárt eltérések 
jóváhagyása 

 Dél-dunántúli 
Vízügyi Hatóság 

„ 
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1. Az R26. 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
7.  környezetvédelem és 

természetvédelem 
 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

” 
2. Az R26. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
8.  vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 

” 
 
 
  

44. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R27. 2. mellékletében foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  (Szakhatósági közreműködése 

tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
1.  környezetvédelem és 

természetvédelem 
 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

” 
2. Az R27. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a. ponttal egészül ki: 
 
  (Szakhatósági közreműködése 

tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
1a.  vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

” 
 
 
  

45. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R28. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 ( A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3.  Természetvédelem  Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

” 
 
2. Az R28. 2. melléklet pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 ( A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a.  Vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 

” 
3. Az R28. 2. mellékletében foglalt  
a) 2. táblázat 

aa) B:13 mezőjében a „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg, 

ab) C:13 mezőjében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség” szöveg, 
b) 4. táblázat 

ba) B:4 mezőjében a „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg, 

bb) C:4 mezőjében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség” szöveg, 
c) 8. táblázat 

ca) B:7 mezőjében a „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg, 

cb) C:7 mezőjében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség” szöveg 
lép. 

 
 
  

46. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R29. 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
7.  környezetvédelem és 

természetvédelem 
 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

” 
 
2. Az R29. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
8.  vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

” 
 
  

47. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R30. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3.  vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

” 
2. Az R30. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

 „ 
3a.  vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

” 
  

48. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R31. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése tárgya  Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
„ 

3.  környezet- és természetvédelem  Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R31. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése tárgya  Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
„ 

3a.  vízügy Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 
Hatóság 

 Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
 
 
 
 
  

49. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R32. 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági 
közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
7.  környezet- és 

természetvédelem  
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R32. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági 
közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
8.  vízügy Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

50. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R33. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3.  környezet- és természetvédelem  Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R33. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a.  vízügy Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

51. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R34. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
4.  környezet- és természetvédelem  Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R34. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
4a.  vízügy Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

52. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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 1. Az R35. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

 
„ 

3.  környezet- és természetvédelem  Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R35. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a.  vízügy Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

53. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R36. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3.  környezet- és természetvédelem  Tiszántúli Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség 
Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R36. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a.  vízügy Tiszántúli Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

54. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R37. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3.  környezet- és természetvédelem  Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R37. 2. mellékletében foglalt  táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a.  vízügy Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

55. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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 1. Az R38. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3.  környezet- és természetvédelem  Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R38. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a.  vízügy Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

56. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R40. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 

 „ 
3.  környezetvédelem, 

természetvédelem és tájvédelem  
illetékes környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R40. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
  A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság 

„ 
3a.  vízügy illetékes vízügyi hatóság  Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
 

3. Az R40. 2. melléklet 
a)  2. pontjában foglalt táblázat 

aa) B:17 mezőjében az „illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” 
szövegrész helyébe az „illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg, 

ab) C:17 mezőjében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség” szöveg, 
b) 4. pontjában foglalt táblázat 

 ba) B:4 mezőjében az „illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” 
szövegrész helyébe az „illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg, 

 bb) C:4 mezőjében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség” szöveg, 
c) 8. pontjában foglalt táblázat 

 ca) B:7 mezőjében az „illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” 
szövegrész helyébe az „illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szöveg, 

 cb) C:7 mezőjében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség” szöveg 
lép. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R41. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3.  környezet- és természetvédelem  Közép-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R41. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a.  vízügy Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
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1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor 
lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN 
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI 

SZERV 

 EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET  ADATSZOLGÁLTATÁS 
TÉMAKÖRE) 

 „ 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

környezetvédelem, vízvédelem, 
természet- és tájvédelem 

 

 „ 

2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 

 (A  B  C 

 1.  EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN 
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI 

SZERV 

 EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET  ADATSZOLGÁLTATÁS 
TÉMAKÖRE) 

 „ 

3a. területi vízügyi hatóság vízgazdálkodás  

„ 

3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor 
lép: 

 (A  B  C 

 1.  EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN 
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI 

SZERV 

 EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET  ADATSZOLGÁLTATÁS 
TÉMAKÖRE) 

 „ 

4. nemzeti parki igazgatóság természet- és tájvédelem hazai vagy nemzetközi jogszabály 
alapján természetvédelmi oltalom 
alatt álló terület, érték, ökológiai 
hálózat (magterület, ökológiai 
folyosó és puffer terület) – szükség 
szerint egyeztetve a 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőséggel  

„ 

59. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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4. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor 
lép: 

 (A  B  C 

 1.  EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN 
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI 

SZERV 

 EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET  ADATSZOLGÁLTATÁS 
TÉMAKÖRE) 

 „ 
5. Nemzeti Környezetügyi Intézet vízvédelem felszíni és felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület, 
vízgyűjtő-gazdálkodási terület - 
szükség szerint egyeztetve a 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőséggel 

 „ 

5. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor 
lép: 

 (A  B  C 

 1.  EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN 
RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI 

SZERV 

 EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET  ADATSZOLGÁLTATÁS 
TÉMAKÖRE) 

 „ 
6. Országos Vízügyi Főigazgatóság vízgazdálkodás nagyvízi meder, mértékadó 

árvízszint és rendszeresen 
belvízjárta terület - szükség 
szerint egyeztetve a területi 
vízügyi hatósággal 

” 
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1. Az R43. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3.  környezet- és természetvédelem  Észak-Dunántúli Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőség 
Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R43. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a.  vízügy Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság  

„ 
 
  

60. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R44. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1. 

 Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

 

[A Tüskecsarnok 
beruházáshoz 
kapcsolódó 

uszodafejlesztési 
program (uszoda és 

kapcsolódó 
létesítmények, 
infrastruktúra 
megvalósítása, 

üzembe 
helyezése)] 

(Budapest 
XI. kerület 4082/23 

helyrajzi számú 
terület, illetve ezen 

területből 
telekalakítás folytán 
kialakított terület) 

 

  

„ 
 3.      környezetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 
eljárások 

 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 „ 
2. Az R44. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1. 

 Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

 

(A Tüskecsarnok 
beruházáshoz 
kapcsolódó 

uszodafejlesztési 
program (uszoda és 

kapcsolódó 
létesítmények, 
infrastruktúra 
megvalósítása, 

üzembe 
helyezése) 

(Budapest 
XI. kerület 4082/23 

helyrajzi számú 
terület, illetve ezen 

területből 
telekalakítás folytán 
kialakított terület) 

 

  

„ 
6.      vízjogi hatósági 

eljárások 
 Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Hatóság 

 Országos 
Vízügyi Hatóság 

 „  

61. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R44. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
   (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése tárgya  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem 
 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R44. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése tárgya  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 
 „ 
 3a. vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 
  

62. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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Az R45. 2. mellékletében foglalt táblázat 2-4. sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 
  (A  B  C 

  
1. 

 Az 1. mellékletben megjelölt 
beruházások megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

   
Első fokon eljáró hatóság 

   
Másodfokon eljáró hatóság) 

 
„ 
2.  vízügyi hatósági eljárások  illetékes területi vízügyi hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

3.  környezetvédelmi hatósági 
eljárások 

 illetékes környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi, és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

 4.  természetvédelmi hatósági 
eljárások 

illetékes környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi, és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
  

63. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R45. 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3.  környezetvédelem, 

természetvédelem, tájvédelem  
 illetékes környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi, és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R45. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a.  vízügy illetékes területi vízügyi hatóság Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 
  

64. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez 
kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor 
lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem, 

természetvédelem  
 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez 
kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 
 
 
 

  

65. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R46. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem, 

természetvédelem   
Tiszántúli Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi  Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi 
 és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R46. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:   
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a. vízügy Tiszántúli  Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 

 
3. Az R46. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Dél-dunántúli Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
 

4. Az R46. 2. melléklet 2. pontjában foglalt  táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:   
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.    vízügy  Dél-dunántúli  Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 

 
5. Az R46. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
 

66. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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6. Az R46. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:   
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.    vízügy  Alsó-Tisza-vidéki  Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 
 

 „ 
 
7. Az R46. 2. melléklet 4. pontjában foglalt  táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
 
8. Az R46. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:   
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a.       vízügy  Észak-magyarországi  Vízügyi 

Hatóság 
  Országos Vízügyi Hatóság 
 

„ 
 
9. Az R46. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Alsó-Tisza-vidéki  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
10. Az R46. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:   
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.           vízügy  Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Hatóság 
  Országos Vízügyi Hatóság 
 

„ 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89401 

 
      
      

 

11. Az R46. 2. melléklet 6. pontjában foglalt  táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Közép-dunántúli  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség  

„ 
12. Az R46. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:   
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy  Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság      Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 

13. Az R46. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Észak-dunántúli  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
14. Az R46. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 

 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy  Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság    Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 

15. Az R46. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.   környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Tiszántúli  Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
 
16. Az R46. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 

 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy  Tiszántúli Vízügyi Hatóság     Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 
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17. Az R46. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.   környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Észak-magyarországi  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
 
18. Az R46. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy  Észak-magyarországi Vízügyi 

Hatóság   
  Országos Vízügyi Hatóság 
 

„ 
 
19. Az R46. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Közép-Tisza-vidéki  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
 
20. Az R46. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy  Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 

Hatóság   
  Országos Vízügyi Hatóság 
 

„ 
 
21. Az R46. 2. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Észak-dunántúli  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
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22. Az R46. 2. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy  Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság     Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 

23. Az R46. 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Közép-Duna-völgyi  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
 
24. Az R46. 2. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság   
Országos Vízügyi Hatóság 
  

„ 
25. Az R46. 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Közép-Duna-völgyi  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
26. Az R46. 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság   
 Országos Vízügyi Hatóság 
 

„ 
 
27. Az R46. 2. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Közép-Duna-völgyi  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
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28. Az R46. 2. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy    Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság   
 Országos Vízügyi Hatóság 
 

„ 
 
29. Az R46. 2. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

  Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
 
30. Az R46. 2. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy    Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság    Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 

 
31. Az R46. 2. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Felső-Tisza-vidéki  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 

32. Az R46. 2. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy    Felső-Tisza-vidéki   Vízügyi 

Hatóság   
  Országos Vízügyi Hatóság 
 

„ 
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33. Az R46. 2. melléklet 17. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Közép-dunántúli  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
34. Az R46. 2. melléklet 17. pontjában foglalt  táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy    Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság     Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 

35. Az R46. 2. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.   környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Nyugat-dunántúli  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
36. Az R46. 2. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy    Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság    Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 

37. Az R46. 2. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.   környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Közép-dunántúli  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
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38. Az R46. 2. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy      Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság    Országos Vízügyi Hatóság 

 

„ 
 

39. Az R46. 2. melléklet 20. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.   környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Nyugat-dunántúli  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
40. Az R46. 2. melléklet 20. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy     Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság    Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 

 
41. Az R46. 2. melléklet 21. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem és 

természetvédelem   
 Közép-Duna-völgyi  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
 
42. Az R46. 2. melléklet 21. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
 
 (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy      Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság   
 Országos Vízügyi Hatóság 
 

„ 
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Az R47. 1. mellékletében foglalt táblázat 3-5. sora helyébe következő sor lép: 
 
 (A  В  С  D  E 

 1.  Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárás 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

   (Lakitelek 
Népfőiskola 
épületeinek 
rekonstrukciója és 
fejlesztése) 

 [Az 1. § (1) 
bekezdése szerinti 
területek] 

   

„ 
 3.      környezetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési eljárás 

 Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi  
Főfelügyelőség 

 4.      természetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési eljárás 

 Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

 5.      vízjogi 
engedélyezési eljárás 

 Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság  

Országos Vízügyi 
Hatóság 
 

„ 
  

67. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

 Első fokon eljáró szakhatóság  Másodfokon eljáró szakhatóság) 

„  
 4.  környezetvédelem, 

természetvédelem 
 Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi  Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi  Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki: 
 
  (A  В  С 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

 Első fokon eljáró szakhatóság  Másodfokon eljáró szakhatóság) 

„  
 4a. vízügy  Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 
 

„ 
 
  

68. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A B  C  D  E 

  
1 

  
Beruházás megnevezése 

 
Beruházás azonosítója 

  
A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 

engedélyezési 
eljárások 

 

  
Első fokon eljáró 

hatóság 

  
Másodfokon eljáró 

hatóság) 

 [A Budapest Belváros- 
 Lipótváros közterületeinek 

 rekonstrukciója 
(szilárdburkolatú 

 területek és zöldfelületek, 
valamint 

 azok berendezési tárgyainak 
 felújítása, átépítése, 

közterületi 
 szobor bontása és 

felállítása, a 
 park kiszolgáló 
építményeinek 

 - porta, kölcsönző és 
 elsősegélynyújtó hely, fedett 

 információs, kiállító és 
pihenő 

 tér, valamint illemhely - 
építése)] 

[Budapest  belterület 
 1.  24713 (Nádor utca), 
 2.  24666 (Akadémia utca), 
 3.  24511 (Mérleg utca egy 
szakasza), 
 4.  24510 (Mérleg utca egy 
szakasza), 
 5.  24566 (Vigyázó Ferenc 
utca), 
 6.  24640 (Arany János utca 
egy szakasza), 
 7.  24641 (Arany János utca 
egy szakasza), 
 8.  24643 (Arany János utca 
egy szakasza), 
 9.  24644 (Arany János utca 
egy szakasza), 
 10.  24645 (Arany János utca 
egy szakasza), 
 11.  24625 (Hercegprímás utca 
egy szakasza), 
 12.  24610 (Sas utca egy 
szakasza), 
 13.  24850 (Vadász utca egy 
szakasza), 
 14.  24851 (Vadász utca egy 
szakasza), 
 15.  24792 (Vadász utca egy 
szakasza), 
 16.  24778 (Bank utca egy 
szakasza), 
 17.  24779 (Bank utca egy 
szakasza), 
 18.  24804 (Nagysándor József 
utca egy szakasza), 
 19.  24803 (Nagysándor József 
utca egy szakasza), 
 20.  24868 (Hold utca egy 
szakasza), 
 21.  24869 (Hold utca egy 
szakasza), 
 22.  24780 (Hold utca egy 
szakasza), 
 23.  24732 (Aulich utca), 
 24.  24719 (Vécsey utca), 
 25.  24834/1 (a Vértanúk tere), 
 26.  24725 (Honvéd utca egy 
szakasza), 
 27.  24881 (Honvéd utca egy 
szakasza), 
 28.  24882 (Honvéd utca egy 
szakasza), 
 29.  24971/2 (Honvéd utca egy 
szakasza), 
 30.  24660 (Széchenyi utca egy 
szakasza), 
 31.  24661 (Széchenyi utca egy 
szakasza), 
 32.  24654 (Tüköry utca), 
 33.  24678 (Steindl Imre utca 
egy szakasza), 
 34.  24679 (Steindl Imre utca 
egy szakasza), 
 35.  24694 (Zoltán utca egy 
szakasza), 
 36.  24695 (Zoltán utca egy 
szakasza), 

   

69. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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 37.  24708 (Garibaldi utca), 
 38.  24698/2 (Garibaldi köz), 
 39.  24834/2 (Báthory utca), 
 40.  24890 (Kozma Ferenc 
utca), 
 41.  24899 (Vajkay utca), 
 42.  24973/2 (Szemere utca egy 
szakasza), 
 43.  24876 (Szemere utca egy 
szakasza), 
 44.  24877 (Szemere utca egy 
szakasza), 
 45.  24975/2 (Nagy Ignác utca 
egy szakasza), 
 46.  24868 (Nagy Ignác utca 
egy szakasza), 
 47.  24869 (Nagy Ignác utca 
egy szakasza), 
 48.  24977/2 (Bihari János 
utca egy szakasza), 
 49.  24850 (Bihari János utca 
egy szakasza), 
 50.  24851 (Bihari János utca 
egy szakasza), 
 51.  24859 (Kálmán Imre 
utca), 
 52.  24892 (Alkotmány utca),  
 53.  24912 (Szalay utca), 
 54.  24913 (Szalay utca), 
 55.  24914 (Szalay utca), 
 56.  24950/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 57.  24951/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 58.  24952/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 59.  24953/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 60.  24954/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 61.  24955/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 62.  24956/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 63.  24982 (Stollár Béla utca 
egy szakasza), 
 64.  24983 (Stollár Béla utca 
egy szakasza), 
 65.  24984 (Stollár Béla utca 
egy szakasza), 
 66.  24985 (Stollár Béla utca 
egy szakasza), 
 67.  24987 (Stollár Béla utca 
egy szakasza), 
 68.  24996 (Falk Miksa utca 
egy szakasza), 
 69.  24965/2 (Falk Miksa utca 
egy szakasza), 
 70.  24989/2 (Balassi Bálint 
utca), 
 71.  25003 (Balaton utca egy 
szakasza), 
 72.  25004 (Balaton utca egy 
szakasza), 
 73.  25005 (Balaton utca egy 
szakasza), 
 74.  25006 (Balaton utca egy 
szakasza), 
 75.  25007 (Balaton utca egy 
szakasza), 
 76.  25122/4 (Jászai Mari tér), 
 77.  25122/6 (Jászai Mari tér), 
 78.  24897/2 (Széchenyi felső 
rakpart), 
 79.  24957 (Olimpia Park egy 
része), 
 80.  24988 (Olimpia Park egy 
része) 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi 
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számú területek, illetve ezen 
területekből telekalakítás folytán 
kialakított területek.] 

 
„ 
  

 5 
    környezetvédelmi 

hatósági eljárások 
 Közép-Duna-
völgyi 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 

 Országos 
Környezetvédel-
mi és 
Természetvédel-
mi 
Főfelügyelőség 

       Felügyelőség  
„ 

 
2. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A B  C  D  E 

  
1 

  
Beruházás megnevezése 

 
Beruházás azonosítója 

  
A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 

engedélyezési 
eljárások 

 

  
Első fokon eljáró 

hatóság 

  
Másodfokon 

eljáró hatóság) 

 [A Budapest Belváros- 
 Lipótváros közterületeinek 

 rekonstrukciója 
(szilárdburkolatú 

 területek és zöldfelületek, 
valamint 

 azok berendezési tárgyainak 
 felújítása, átépítése, 

közterületi 
 szobor bontása és 

felállítása, a 
 park kiszolgáló 
építményeinek 

 - porta, kölcsönző és 
 elsősegélynyújtó hely, fedett 

 információs, kiállító és 
pihenő 

 tér, valamint illemhely - 
építése)] 

[Budapest  belterület 
 1.  24713 (Nádor utca), 
 2.  24666 (Akadémia utca), 
 3.  24511 (Mérleg utca egy 
szakasza), 
 4.  24510 (Mérleg utca egy 
szakasza), 
 5.  24566 (Vigyázó Ferenc utca), 
 6.  24640 (Arany János utca egy 
szakasza), 
 7.  24641 (Arany János utca egy 
szakasza), 
 8.  24643 (Arany János utca egy 
szakasza), 
 9.  24644 (Arany János utca egy 
szakasza), 
 10.  24645 (Arany János utca egy 
szakasza), 
 11.  24625 (Hercegprímás utca 
egy szakasza), 
 12.  24610 (Sas utca egy 
szakasza), 
 13.  24850 (Vadász utca egy 
szakasza), 
 14.  24851 (Vadász utca egy 
szakasza), 
 15.  24792 (Vadász utca egy 
szakasza), 
 16.  24778 (Bank utca egy 
szakasza), 
 17.  24779 (Bank utca egy 
szakasza), 
 18.  24804 (Nagysándor József 
utca egy szakasza), 
 19.  24803 (Nagysándor József 
utca egy szakasza), 
 20.  24868 (Hold utca egy 
szakasza), 
 21.  24869 (Hold utca egy 
szakasza), 
 22.  24780 (Hold utca egy 
szakasza), 
 23.  24732 (Aulich utca), 
 24.  24719 (Vécsey utca), 
 25.  24834/1 (a Vértanúk tere), 
 26.  24725 (Honvéd utca egy 
szakasza), 
 27.  24881 (Honvéd utca egy 
szakasza), 
 28.  24882 (Honvéd utca egy 
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szakasza), 
 29.  24971/2 (Honvéd utca egy 
szakasza), 
 30.  24660 (Széchenyi utca egy 
szakasza), 
 31.  24661 (Széchenyi utca egy 
szakasza), 
 32.  24654 (Tüköry utca), 
 33.  24678 (Steindl Imre utca egy 
szakasza), 
 34.  24679 (Steindl Imre utca egy 
szakasza), 
 35.  24694 (Zoltán utca egy 
szakasza), 
 36.  24695 (Zoltán utca egy 
szakasza), 
 37.  24708 (Garibaldi utca), 
 38.  24698/2 (Garibaldi köz), 
 39.  24834/2 (Báthory utca), 
 40.  24890 (Kozma Ferenc utca), 
 41.  24899 (Vajkay utca), 
 42.  24973/2 (Szemere utca egy 
szakasza), 
 43.  24876 (Szemere utca egy 
szakasza), 
 44.  24877 (Szemere utca egy 
szakasza), 
 45.  24975/2 (Nagy Ignác utca egy 
szakasza), 
 46.  24868 (Nagy Ignác utca egy 
szakasza), 
 47.  24869 (Nagy Ignác utca egy 
szakasza), 
 48.  24977/2 (Bihari János utca 
egy szakasza), 
 49.  24850 (Bihari János utca egy 
szakasza), 
 50.  24851 (Bihari János utca egy 
szakasza), 
 51.  24859 (Kálmán Imre utca), 
 52.  24892 (Alkotmány utca),  
 53.  24912 (Szalay utca), 
 54.  24913 (Szalay utca), 
 55.  24914 (Szalay utca), 
 56.  24950/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 57.  24951/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 58.  24952/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 59.  24953/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 60.  24954/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 61.  24955/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 62.  24956/2 (Markó utca egy 
szakasza), 
 63.  24982 (Stollár Béla utca egy 
szakasza), 
 64.  24983 (Stollár Béla utca egy 
szakasza), 
 65.  24984 (Stollár Béla utca egy 
szakasza), 
 66.  24985 (Stollár Béla utca egy 
szakasza), 
 67.  24987 (Stollár Béla utca egy 
szakasza), 
 68.  24996 (Falk Miksa utca egy 
szakasza), 
 69.  24965/2 (Falk Miksa utca egy 
szakasza), 
 70.  24989/2 (Balassi Bálint utca), 
 71.  25003 (Balaton utca egy 
szakasza), 
 72.  25004 (Balaton utca egy 
szakasza), 
 73.  25005 (Balaton utca egy 
szakasza), 
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 74.  25006 (Balaton utca egy 
szakasza), 
 75.  25007 (Balaton utca egy 
szakasza), 
 76.  25122/4 (Jászai Mari tér), 
 77.  25122/6 (Jászai Mari tér), 
 78.  24897/2 (Széchenyi felső 
rakpart), 
 79.  24957 (Olimpia Park egy 
része), 
 80.  24988 (Olimpia Park egy 
része) 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 
területek, illetve ezen területekből 
telekalakítás folytán kialakított 
területek.] 

 
„  
  
  

 8 
  
  

     vízügyi 
hatósági 
eljárások 

 Közép-Duna-
völgyi Vízügyi 
Hatóság 

 Országos 
Vízügyi 
Hatóság 
 

         
         
         
         

„ 
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1. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
  
 ( A  B  C 

 1.  Szakhatósági 
közreműködése 

tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„  
 4.  környezetvédelem, 

természetvédelem 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi  Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi  Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki: 
 
 ( A  B  C 

 1.  Szakhatósági 
közreműködése 

tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„  
 4a. vízügy Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

 
„ 

 
  

70. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1  Beruházás megnevezése  Beruházás azonosítója  A beruházás 
megvalósításával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

  (A Veszprémi Járási 
Hivatal egységes 
elhelyezéséhez 
kapcsolódó 
ingatlan-beruházás) 

  
  

 (A Veszprém 
közigazgatási területén 
lévő, 4775 helyrajzi 
számú, természetben a 
8200 Veszprém, Budapest 
út 5. szám alatt található  
 ingatlannak, valamint a 
Veszprém közigazgatási 
területén lévő, 4776 
helyrajzi számú, 
természetben a 8200 
Veszprém, Budapest út 3. 
 szám alatt található 
ingatlannak a Veszprémi 
Járási Hivatal egységes 
elhelyezése érdekében 
történő átalakítása, 
felújítása.) 

   

„ 
 4.    környezetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 
eljárások 

 Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 (A  B  C  D  E 
 1  Beruházás megnevezése  Beruházás azonosítója  A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

  (A Veszprémi Járási 
Hivatal egységes 
elhelyezéséhez 
kapcsolódó 
ingatlan-beruházás) 

  
  

 (A Veszprém 
közigazgatási területén 
lévő, 4775 helyrajzi 
számú, természetben a 
8200 Veszprém, Budapest 
út 5. szám alatt található  
 ingatlannak, valamint a 
Veszprém közigazgatási 
területén lévő, 4776 
helyrajzi számú, 
természetben a 8200 
Veszprém, Budapest út 3. 
 szám alatt található 
ingatlannak a Veszprémi 
Járási Hivatal egységes 
elhelyezése érdekében 
történő átalakítása, 
felújítása.) 

   

„ 
 7.      vízjogi hatósági 

eljárások 
 Közép-Dunántúli 
Vízügyi Hatóság  

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
 

  

71. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 8.  környezetvédelem, 

természetvédelem, tájvédelem   
 Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

 „ 
2. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 8a.    vízügy  Közép-Dunántúli Vízügyi 

Hatóság 
 Országos  Vízügyi Hatóság 

„ 
 
  

72. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1  Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás azonosítója  A beruházás 
megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások 

 Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság) 

 (a Szegedi 
Tudományos 
Park 
kialakítása) 

  

(a Szegedi Tudományos 
Parknak a szegedi 
01392/2, 
01392/3, 01392/4, 
 01392/6, 01392/15, 
01392/16, 01392/17, 
01392/18 és 01392/21 
helyrajzi számú 
ingatlanokon történő 
megvalósításával 
összefüggő 
beruházások) 

   

„ 
 4      környezetvédelmi 

hatósági engedélyezési 
eljárás a 
természetvédelmi 
kiegyenlítő intézkedés 
végrehajtásához 
szükséges 
környezetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési eljárás 
kivételével 

 Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi  
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1  Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás azonosítója  A beruházás 
megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások 

 Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság) 

 (a Szegedi 
Tudományos 
Park 
kialakítása) 

  

(a Szegedi Tudományos 
Parknak a szegedi 
01392/2, 
01392/3, 01392/4, 
 01392/6, 01392/15, 
01392/16, 01392/17, 
01392/18 és 01392/21 
helyrajzi számú 
ingatlanokon történő 
megvalósításával 
összefüggő 
beruházások) 

   

„ 
 8      vízjogi hatósági 

eljárások 
 Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Hatóság 

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
  

73. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R50. 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1  Szakhatósági 
közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 14.  környezetvédelem, 

természetvédelem és 
tájvédelem   

 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi  Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   Főfelügyelőség 

„ 
2. Az R50. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. sorral egészül ki. 
 
 (A  B  C 

 1  Szakhatósági 
közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
 14a.  vízügy    Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság  Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
  

74. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

 2.  (Kiemelt 
beruházásként 

újgenerációs női 
higiéniai termékek 

gyártását 
eredményező 

gyártóüzem és 
annak építményei) 

 (Csömör 
nagyközség 

területén fekvő, az 
ingatlan-

nyilvántartás 
szerinti 017/3 

helyrajzi számú 
földrészlet, illetve az 

ebből a 
földrészletből 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését követően 

kialakított 
földrészletek) 

   

 
 
 
„ 

„ 
 
 

 4.      környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárás 

 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi 

és 
Természetvédelmi   

Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

5.      természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárás 

 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi 

és  
Természetvédelmi   

Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

75. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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2. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

 2.  (Kiemelt 
beruházásként 

újgenerációs női 
higiéniai termékek 

gyártását 
eredményező 

gyártóüzem és 
annak építményei) 

 (Csömör 
nagyközség 

területén fekvő, az 
ingatlan-

nyilvántartás 
szerinti 017/3 

helyrajzi számú 
földrészlet, illetve az 

ebből a 
földrészletből 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését követően 

kialakított 
földrészletek) 

   

„ 
 7.      vízjogi 

engedélyezési 
eljárás 

 Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Hatóság   

 Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
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1. Az R51.  2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése tárgyköre  Elsőfokú eljárásban 
kijelölt szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban 
kijelölt szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem, természetvédelem   Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 

Felügyelőség 

 Országos Környezet- 
védelmi és Természet-

védelmi Főfelügyelőség 

„ 
2. Az R51.  2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:  
   
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése tárgyköre  Elsőfokú eljárásban 
kijelölt szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban 
kijelölt szakhatóság) 

„ 
 3a.  vízügy   Közép-Duna-völgyi 

Vízügyi Hatóság 
 Országos Vízügyi 

Hatóság 
„ 

 
  

76. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez



89422 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 

	  
 

	  

1. Az R52. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
 3. Környezetvédelem, 

természetvédelem   
 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R52. 2. mellékletében foglalt táblázata a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
 3a.   vízügy    Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 

  

77. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R53. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1  Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési 

eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon 
eljáró hatóság) 

   (Budapest V. 
kerület Erzsébet 
téri Erzsébet 
Kulturális 
Központ és Park 
II. ütemének 
befejezéséhez 
szükséges 
beruházás 
megvalósítása) 

 (Budapest V. 
kerület belterület  
24447/1, 24447/2, 
24447/3, 24456/2, 
24456/3, valamint 
24833/1 helyrajzi 
számú ingatlanok) 

   

„ 
 3.     környezetvédelmi hatósági 

eljárások 
 Közép-Duna-
völgyi 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 

2. Az R53. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1  Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési 

eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon 
eljáró hatóság) 

   (Budapest V. 
kerület Erzsébet 
téri Erzsébet 
Kulturális 
Központ és Park 
II. ütemének 
befejezéséhez 
szükséges 
beruházás 
megvalósítása) 

 (Budapest V. 
kerület belterület  
24447/1, 24447/2, 
24447/3, 24456/2, 
24456/3, valamint 
24833/1 helyrajzi 
számú ingatlanok) 

   

„ 
 3a.       vízügyi hatósági eljárások  Közép-Duna-

völgyi Vízügyi 
Hatóság 

Országos 
Vízügyi Hatóság 

„ 
  

78. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez



89424 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 	  
 

	  

 
1. Az R53. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
 3.  Vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
2. Az R53. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C 

 1  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
 3a.  Környezetvédelem, 

természetvédelem 
 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
 

  

79. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R54. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 
  (A  B  C  D 

 1.   
Beruházás megnevezése 

 A Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos hatósági eljárások 

  
Első fokon eljáró hatóság 

  
Másodfokon eljáró hatóság) 

  [a) Normafa Park történelmi 
sportterület kialakításához 
szükséges építmények, 
építményrészek építése,  
 átalakítása, bővítése, felújítása, 
bontása; 
b) a Normafa Park történelmi 
sportterületén fogadó épület,  
 engesztelő kápolna, sípályák 
felvonókkal, hóágyúkkal, 
térvilágítással; szánkó pályák; 
sífutó pályák;  
 játszóterek; nyári bobpálya; 
kocogó és kerékpár pályák és 
további szabadtéri sportolási 
lehetőségek kialakítása 
 és kiszolgáló funkciójú 
építmények, létesítmények, 
infrastruktúra megvalósítása,  
 üzembe helyezése; 
c) közlekedési területek, 
tömegközlekedési bázisterületek 
kialakítása, felújítása, parkolók 
létesítése; 
d) fogaskerekű 
vasút korszerűsítése, 
nyomvonalának 
meghosszabbítása.] 

   

„ 
 3.   környezetvédelmi 

hatósági eljárások 
 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi  
Főfelügyelőség 

 4.   természetvédelmi 
hatósági eljárások 

 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi  
Főfelügyelőség 

„ 
 

80. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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2. Az R54. 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D 

 1.   
Beruházás megnevezése 

 A Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos hatósági eljárások 

  
Első fokon eljáró hatóság 

  
Másodfokon eljáró hatóság) 

  [a) Normafa Park történelmi 
sportterület kialakításához 
szükséges építmények, 
építményrészek építése,  
 átalakítása, bővítése, felújítása, 
bontása; 
b) a Normafa Park történelmi 
sportterületén fogadó épület,  
 engesztelő kápolna, sípályák 
felvonókkal, hóágyúkkal, 
térvilágítással; szánkó pályák; 
sífutó pályák;  
 játszóterek; nyári bobpálya; 
kocogó és kerékpár pályák és 
további szabadtéri sportolási 
lehetőségek kialakítása 
 és kiszolgáló funkciójú 
építmények, létesítmények, 
infrastruktúra megvalósítása,  
 üzembe helyezése; 
c) közlekedési területek, 
tömegközlekedési bázisterületek 
kialakítása, felújítása, parkolók 
létesítése; 
d) fogaskerekű 
vasút korszerűsítése, 
nyomvonalának 
meghosszabbítása.] 

   

„ 
 13.    vízügyi hatósági eljárások  Közép-Duna-völgyi  

Vízügyi Hatóság 
 Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
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1. Az R54. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
 3.  környezetvédelem, 

természetvédelem   
 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R54. 2. mellékletében foglalt táblázat következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
 3a.   vízügy  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 

  

81. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R55. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A hulladékgazdálkodási terv és a megelőzési program előkészítése során az OHÜ a következő 
hatóságokat vonja be:) 
 
„2. a környezetvédelemre, természetvédelemre szakkérdések vonatkozásában a területileg illetékes 
környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget,” 
 
2. Az R55. 1. melléklete a következő 2a. ponttal egészül ki: 
 
(A hulladékgazdálkodási terv és a megelőzési program előkészítése során az OHÜ a következő 
hatóságokat vonja be:) 
 
„2a. a vízügyre vonatkozó szakkérdések vonatkozásában a területileg illetékes vízügyi hatóságot,” 
 
  

82. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(A hívásfogadó központ és a készenléti szervek által napi 24 órában folyamatosan hívható hívószám 
fenntartására kötelezett szervek, szervezetek és gazdasági társaságok) 
 
„9. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség,” 

 
2. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 9a. ponttal egészül 
ki: 
 
(A hívásfogadó központ és a készenléti szervek által napi 24 órában folyamatosan hívható hívószám 
fenntartására kötelezett szervek, szervezetek és gazdasági társaságok) 
 
„9a. Országos Vízügyi Hatóság,” 
 
3. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 
(A hívásfogadó központ és a készenléti szervek által napi 24 órában folyamatosan hívható hívószám 
fenntartására kötelezett szervek, szervezetek és gazdasági társaságok) 
 
„10. környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek,” 
 
4. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 10a. ponttal egészül 
ki: 
 
(A hívásfogadó központ és a készenléti szervek által napi 24 órában folyamatosan hívható hívószám 
fenntartására kötelezett szervek, szervezetek és gazdasági társaságok) 
 
„10a. területi vízügyi hatóságok,” 
 
  

83. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R56. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 
 (A  B  C  D  E 

  
1.  Beruházás megnevezése 

  
Beruházás azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 
 Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró 

hatóság) 
  (Kiemelt beruházásként 

búzafeldolgozó üzem és 
annak építményei) 

  

(Visonta község területén 
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 
0158/25 helyrajzi számú 
 földrészlet, illetve az 
ebből a földrészletből 
telekalakítási eljárások 
jogerős befejezését 
követően kialakított 
földrészletek) 

   

„ 
 5.      környezetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 
eljárás 

 Észak-
Magyarországi 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi  
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 6.      természetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárás 

 Észak-
Magyarországi 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi   
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 
„ 

2. Az R56. 1. mellékletének 8. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C  D  E 

  
1.  Beruházás megnevezése 

  
Beruházás azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 
 Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró 

hatóság) 
  (Kiemelt beruházásként 

búzafeldolgozó üzem és 
annak építményei) 

  

(Visonta község területén 
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 
0158/25 helyrajzi számú 
 földrészlet, illetve az 
ebből a földrészletből 
telekalakítási eljárások 
jogerős befejezését 
követően kialakított 
földrészletek) 

   

„ 
 8.      vízjogi 

engedélyezési 
eljárás 

 Észak-
Magyarországi 
Vízügyi Hatóság 

Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
  

84. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R56. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
 4.  környezetvédelem, 

természetvédelem  
 Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi   Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi   Főfelügyelőség 

„ 
2. Az R56. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:  
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

 Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
 4a.   vízügy  Észak-Magyarországi  Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 

  

85. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R57. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás megnevezése  Beruházás azonosítója  A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

   (Kiemelt beruházásként 
passzív biztonsági 
rendszereket gyártó üzem, 
illetve logisztikai központ, és 
az ezekhez tartozó 
építmények) 

 (Miskolc város területén 
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 47511/8, 
47511/9 és 47511/10 helyrajzi 
számú földrészletek, illetve az 
ezekből 
a földrészletekből 
telekalakítási eljárások 
jogerős befejezését követően 
kialakított földrészletek) 

   

„ 
5.   környezetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési eljárás 

 Észak-
magyarországi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

6.   természetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési eljárás 

 Észak-
magyarországi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R57. 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás megnevezése  Beruházás azonosítója  A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

   (Kiemelt beruházásként 
passzív biztonsági 
rendszereket gyártó üzem, 
illetve logisztikai központ, és 
az ezekhez tartozó 
építmények) 

 (Miskolc város területén 
fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 47511/8, 
47511/9 és 47511/10 helyrajzi 
számú földrészletek, illetve az 
ezekből 
a földrészletekből 
telekalakítási eljárások 
jogerős befejezését követően 
kialakított földrészletek) 

   

„ 
8.   vízjogi 

engedélyezési 
eljárás 

Észak-
magyarországi 

Vízügyi Hatóság 

Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
 
  

86. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R57. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
 4.  környezetvédelem, 

természetvédelem  
 Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 Országos Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi  Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R57. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:  
 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés tárgyköre  Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
 4a.   vízügy  Észak-magyarországi Vízügyi 

Hatóság 
 Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
  

87. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor 
lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
3. Környezetvédelem és 

természetvédelem 
Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 

2. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül 
ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
3a. 
 

Vízügy Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Hatóság 

 

Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
  

88. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R58. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1. 

 Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás  
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

   (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.) 

   

„ 
3.      környezetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 
eljárások 

 Észak-
magyarországi 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R58. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 
 (A  B  C  D  E 

 1. 

 Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás  
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

   (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.) 

   

„ 
6.   vízjogi hatósági 

eljárások 
Észak-

magyarországi 
Vízügyi Hatóság 

Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
 

  

89. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R58. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
 

  (A  B  C 
 1.  Szakhatósági közreműködés 

tárgyköre 
 Első fokú eljárásban kijelölt 

szakhatóság 
 Másodfokú eljárásban kijelölt 

szakhatóság) 
„ 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

(a 16. sor kivételével) 

Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R58. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki: 

 
  (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
4a. 

 
vízügy Észak-magyarországi Vízügyi 

Hatóság 
 

Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 
  

90. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R59. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1. 
 Beruházás megnevezése  Beruházás  

azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

 Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró 
hatóság) 

  [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.] 

   

„ 
5.     környezetvédelmi és 

természetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárások 

Nyugat-Dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

” 
 
2. Az R59. 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C  D  E 

 1. 
 Beruházás megnevezése  Beruházás  

azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

 Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró 
hatóság) 

  [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.] 

   

„ 
8.   vízjogi hatósági 

eljárások 
Nyugat-dunántúli 
Vízügyi Hatóság 

Országos Vízügyi 
Hatóság 

„ 
  

91. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R59. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 ( A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
4. környezetvédelem, 

természetvédelem 
 

Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 

2. Az R59. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki: 
 
 ( A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
4a. 
 

vízügy Nyugat-dunántúli 
Vízügyi Hatóság 

 

Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 

  

92. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R60. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

   (Nemzeti Kézilabda 
Akadémia beruházási 
program) 

 (Balatonboglár 
1549/1 és 1262/17 
helyrajzi számú 
terület) 

   

„ 
3.      környezetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 
eljárások 

 Dél-Dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség 

 Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R60. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D  E 

 1.  Beruházás 
megnevezése 

 Beruházás 
azonosítója 

 A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

 Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság) 

   (Nemzeti Kézilabda 
Akadémia beruházási 
program) 

 (Balatonboglár 
1549/1 és 1262/17 
helyrajzi számú 
terület) 

   

„ 
6.   vízjogi hatósági 

eljárások 
Dél-dunántúli 

Vízügyi Hatóság 
Országos Vízügyi 

Hatóság 
„ 

 
  

93. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R60. 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
4. környezetvédelem, 

természetvédelem 
 

Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 
2. Az R60. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki: 

 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

 Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

 Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság) 

„ 
4a. 
 

vízügy Dél-dunántúli 
Vízügyi Hatóság 

 

Országos Vízügyi Hatóság 

  „  

94. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R61. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 
  (A  B  C  D 

 1.  Beruházás 
megnevezése 

 A Beruházás 
megvalósításával kapcsolatos 

hatósági eljárások 

 Első fokú hatóság  Másodfokú hatóság) 

  [Európai 
Rendőr- 
akadémia 
(CEPOL) 
székhelyének  
 helyet adó 
épület 
felújítása] 

   

 
„ 

3.  környezetvédelmi hatósági 
eljárások 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi 
és 

Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

4. természetvédelmi hatósági 
eljárások 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 
Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi 
és 

Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

„ 
 

2. Az R61. 1. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B  C  D 

 1.  Beruházás 
megnevezése 

 A Beruházás 
megvalósításával kapcsolatos 

hatósági eljárások 

 Első fokú hatóság  Másodfokú hatóság) 

  [Európai 
Rendőr- 
akadémia 
(CEPOL) 
székhelyének  
 helyet adó 
épület 
felújítása] 

   

„ 
10.  vízügyi hatósági eljárások Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság 
Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
  

95. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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1. Az R61. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3. környezetvédelem, 

természetvédelem  
Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség 

„ 
 

2. Az R61. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 
 
 (A  B  C 

 1.  Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

 Első fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság) 

„ 
3a. vízügy Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Hatóság  
Országos Vízügyi Hatóság 

„ 
 

96. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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A Kormány 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzeti jelentéstételről

A Kormány
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi 
LX. törvény 14. § (5) bekezdés f )–i) pontjában,
a 15.  § tekintetében az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)–e) pontjában,
a 16.  § tekintetében az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)–e), g)–j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  A rendelet hatálya kiterjed:
a) az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 

szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 4. §-ában meghatározott Nemzeti Nyilvántartási Rendszer 
(a továbbiakban: Rendszer) működtetéséhez szükséges adatokkal rendelkező állami szervekre, és

b) az  évi 100 tonna széndioxid-egyenértéket vagy azt meghaladó mennyiségű üvegházhatású gázt kibocsátó 
szervezetekre.

2. A Rendszer működtetése

2. § (1) A  Rendszert a  környezetvédelemért felelős miniszter az  energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) és az erdőgazdálkodásért felelős miniszter közreműködésével az Országos Környezetvédelmi Információs 
Rendszer részeként működteti.

 (2) A  Keretegyezmény 4. Cikkelye és 12. Cikkely 1. bekezdés a) és c)  pontja szerinti, valamint a  Jegyzőkönyv 7.  cikk 
(1)  bekezdésében, továbbá a  nemzetközi kötelezettségvállalásokban meghatározott Nemzeti Kibocsátási Leltár és 
a  kapcsolódó leltárjelentés elkészítéséhez az  Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) készít 
javaslatot a miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter és az erdőgazdálkodásért felelős miniszter részére.

 (3) A (2) bekezdés szerinti javaslatnak
a) az  erdészeti ágazatra vonatkozó részének tartalmára, ideértve a  Jegyzőkönyv 3.  cikk (3) és (4)  bekezdése, 

valamint 6.  cikke szerinti jelentési kötelezettséget, az  Erdészeti Tudományos Intézet közreműködésével 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal javaslatot tesz a Szolgálat részére,

b) a  forgalmi jegyzékre vonatkozó részének tartalmára az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 
CCXVII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CCXVII. törvény) szerinti forgalmi jegyzék kezelője tesz javaslatot 
a Szolgálat részére.

 (4) A  Nemzeti Kibocsátási Leltárt és a  kapcsolódó leltárjelentést a  környezetvédelemért felelős miniszter, 
az  erdőgazdálkodásért felelős miniszter és a  miniszter jóváhagyásával a  Szolgálat nyújtja be minden év április 
15. napjáig a Keretegyezmény Titkárságának.

 (5) A  miniszter és a  környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik 2015-től kezdődően a  (2)  bekezdés szerinti 
jelentés földhasználati, földhasználat-változtatási ágazata nem erdészeti részének összeállításáról.

3. § (1) Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti jelentést a Szolgálat által 
elkészített javaslat alapján a miniszter nyújtja be az Európai Bizottság részére.

 (2) Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés g), h), k) és o) pontja szerinti forgalmi 
jegyzék és annak műveleteire vonatkozó információkat a 2012. évi CCXVII. törvény szerinti forgalmi jegyzék kezelője 
küldi meg a Szolgálat részére minden év január 5-ig. A Jegyzőkönyv 6., 12. és 17. cikke szerinti együttes végrehajtás, 
tiszta fejlesztési mechanizmus és nemzetközi kibocsátáskereskedelem alkalmazására vonatkozó információkat 
a  miniszter az  adatszolgáltatás során feltünteti a  jelentésben. Az  üvegházhatású gázok kibocsátásának a  2020-ig 
terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 3.  cikk 
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(4) és  (5)  bekezdésében foglalt, a  kibocsátási jogosultságok átruházására vonatkozó szándékáról a  miniszter 
tájékoztatja az Európai Bizottságot a 2015. évben.

 (3) Az  525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikke szerinti, a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
hozzávetőleges kibocsátási adatokat tartalmazó leltárjelentést a Szolgálat által elkészített és legkésőbb minden év 
július 25-ig megküldött javaslata alapján a miniszter nyújtja be minden év július 31-ig az Európai Bizottság részére. 
A megközelítőleges kibocsátási adatokat tartalmazó leltárjelentést először 2014-ben kell teljesíteni.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti jelentés erdészeti ágazatra vonatkozó részének a  tartalmára az  Erdészeti Tudományos 
Intézet közreműködésével a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal javaslatot tesz a  Szolgálat részére. 
A miniszter és a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik 2015-től kezdődően a  jelentés földhasználati, 
földhasználat-változtatási ágazata nem erdészeti részének összeállításáról.

4. § (1) Az  525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22.  cikke szerinti, a  kötelezettségek teljesítésére 
megállapított kiegészítő időszak leteltével készítendő jelentést a 2012. évi CCXVII. törvény szerinti forgalmi jegyzék 
kezelője által tett javaslat alapján a miniszter nyújtja be a Keretegyezmény Titkárságának.

 (2) A Szolgálat, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), 
a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az  Erdészeti Tudományos Intézet és a  miniszter gondoskodik 
az  525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. és 23.  cikke szerint a  Keretegyezmény Titkársága, 
illetve az  Európai Bizottság által végzett felülvizsgálati folyamat eredményeként szükségessé vált módosítások 
és változtatások elvégzéséről. A  Szolgálat koordinálja a  hazai állami szervek felülvizsgálati folyamatban történő 
részvételét.

3. A jelentések készítéséhez szükséges információk

5. §  A Rendszer működtetéséhez és a nemzeti jelentések, valamint a nemzeti szintű előrejelzés elkészítéséhez szükséges 
információk gyűjtésére a  miniszter, a  környezetvédelemért felelős miniszter, a  földügyért felelős miniszter, 
az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Szolgálat jogosult.

6. § (1) A Szolgálat részére
a) az 1. § a) pontjában meghatározott állami szervek az 1. mellékletben,
b) az 1. § b) pontjában meghatározott létesítmények a 2. mellékletben
felsorolt információkat küldik meg.

 (2) Ha az 1. § b) pontjában meghatározott létesítmények által szolgáltatandó adatok más jogszabályi előírások alapján 
a hatóság rendelkezésére állnak, azokat nem kell ismételten benyújtani.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás ingyenesen történik.
 (4) Az  (1) bekezdés szerinti előzetes információkat a tárgyévet követő év június 15. napjáig, a végleges információkat 

a tárgyévet követő év szeptember 1. napjáig kell megküldeni, ha az 1. melléklet másképp nem rendelkezik.
 (5) A Szolgálat a leltárjelentés megfelelő elkészítése céljából elektronikus hozzáféréssel rendelkezik

a) a 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó létesítmények tevékenységéből származó üvegházhatású gáz 
kibocsátásoknak a Főfelügyelőség rendelkezésére álló adatbázisához,

b) az  ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 
tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti testület rendelkezésére álló, a fluortartalmú üvegházhatású 
gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fluortartalmú üvegházhatású gázok 
adatbázisához,

c) az  Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a  91/689/EGK és 
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti PRTR adatbázishoz,

d) a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelkezésére álló, az  energiastatisztikáról szóló, 
2008. október 22-i 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatbázishoz,

e) a  Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete talajinformációs rendszerének 
adataihoz,

f ) a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 49.  §-a szerinti Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) általános lekérdező és térinformatikai rendszeréhez (KAR-tér).
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7. § (1) A  6.  § (1)  bekezdésében meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson túlmenően a  Szolgálat és a  Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogosult az  adatok kiegészítésének, pontosításának és a  felülvizsgálat során 
szükségessé vált kijavítások elvégzésének érdekében adatot kérni az  1.  § a) és b)  pontjában meghatározott 
adatszolgáltatótól.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítésének határidejét a  Szolgálat, illetve a  Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal határozza meg, az azonban legalább 30 nap.

8. § (1) A  6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott adatszolgáltatás az  adatállomány postai úton, telefaxon, 
elektronikus adathordozón vagy elektronikus levélben való megküldésével teljesíthető.

 (2) Az  állami szervek között az  adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton történik, kivéve, ha az  adatok csak 
papír alapon állnak rendelkezésre. Az  adatokat elektronikus továbbítás esetén további feldolgozásra alkalmas, 
szerkeszthető formátumban kell átadni.

 (3) Az  adatszolgáltatók kötelesek térképi alapú adatbázisok esetében az  adatszolgáltatónál rendelkezésre álló 
legnagyobb megbízhatóságú digitális állományt hozzáférhetővé tenni.

4. Bírság

9. §  Az Éhvt. 4. § (4) bekezdésében meghatározott bírság mértéke ötvenezertől ötszázezer forintig terjedhet.

5. A Nemzeti Kibocsátási Leltárról szóló jelentés nyilvánossága

10. § (1) A  Nemzeti Kibocsátási Leltárt és az  arról készült jelentést a  jelentéstételi kötelezettség teljesítését követően 
a környezetvédelemért felelős miniszter és a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

 (2) A Nemzeti Kibocsátási Leltár adatai a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra átadhatók.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 9. § és a 14. § (2) bekezdése 2014. május 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A 2012. évre vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget, a Nemzeti Kibocsátási Leltárt és a kapcsolódó leltárjelentést, 
valamint az  előzetes és végleges éves leltárjelentést az  üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos 
adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján szükséges teljesíteni.

 (2) A 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségnek először 2015-ben kell eleget tenni.

13. §  Ez a rendelet
a) az  üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint 

az  éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló 
rendszerről, valamint a  280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i  
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5., 7. és 8. cikkének,

b) a  2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a  280/2004/EK és a  406/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá 
a  920/2010/EU és az  1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 
389/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. § (1) Hatályát veszti az  üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 2. §-a, 5. §-a, 7. §-a, 8. §-a és 10. §-a.

 (2) Hatályát veszti az  üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) 
Korm. rendelet.
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15. § (1) Az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Éhvt. Vhr.) 36. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„b) a  2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a  280/2004/EK és a  406/2009/EK 
európai  parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, 
továbbá  a  920/2010/EU és az  1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 
389/2013/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

 (2) Az Éhvt. Vhr.
a) 2. § 17. pontjában az „az 1193/2011/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „a 389/2013/EU bizottsági 

rendelet” szöveg,
b) 7/A.  §-ában az  „az 1193/2011/EU bizottsági rendelet II., III., V. és VI.  mellékletében” szövegrész helyébe 

az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet III., IV., VI. és VII. mellékletében” szöveg,
c) 7/B.  § (2)  bekezdésében az  „1193/2011/EU bizottsági rendelet VII.  mellékletében” szövegrész helyébe 

a „389/2013/EU bizottsági rendelet VIII. mellékletében” szöveg
lép.

 (3) Az Éhvt. Vhr.
a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában,
b) 7. §-át megelőző alcím címében,
c) 7. § (1) bekezdésében,
d) 7. § (2) bekezdésében,
e) 15. § (5) bekezdésében
a „nemzeti” szövegrész hatályát veszti.

 (4) Az Éhvt. Vhr.
a) 1. mellékletében,
b) 8. § (2) bekezdésében
a „nemzeti” szövegrészek hatályukat vesztik.

16. §  Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„b) a  2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a  280/2004/EK és a  406/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá 
a  920/2010/EU és az  1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i  
389/2013/EU bizottsági rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
 
 

Állami szervek által szolgáltatandó adatok 
 

 A B C D E 

 

Adatszolgáltató Adattípus Adat megnevezése Adatszolgáltatás 

A 6. § (4) 
bekezdésében 

meghatározottaktól 
eltérő 

adatszolgáltatási 
határidő 

1. Agrárgazdasági 
Kutató Intézet 

Műtrágyázás. 
 
PÁIR adatok. 

– Műtrágya- 
értékesítés 
értékesítési irányok 
szerint (hatóanyag- 
tartalom). 
– Nyers tehéntej éves 
beltartalmának 
alakulása (fehérje%, 
zsír%). 

   

2. Nemzeti 
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, 
Növény-, Talaj- és 
Agrárkörnyezet-
védelmi Igazgatóság 

Talajvédelmi 
Információs és 
Monitoring rendszer 
adatai az összes 
mérőhelyre 
vonatkozóan. 
 
Termőföldön 
felhasznált 
talajmeszező anyagok 
adatai a hatályos 
talajjavítási 
engedélyek alapján, 
meszező anyagonként 
és művelési áganként 
(szántó és gyep). 
 
A vizek 
mezőgazdasági 
eredetű 
nitrátszennyezés-sel 
szembeni védelméről 
szóló 
kormányrendelet 
alapján gyűjtött nitrát 
adatbázis adatai. 

– Talaj szervesanyag- 
tartalma. 
– Szén-dioxid 
produkció. 
– Összes nitrogén 
tartalom; nitrát-nitrit 
tartalom. 
 
‒ Felhasznált 
mennyiség (t). 
‒ Kijuttatással 
érintett terület (ha). 
A trágyatermelésre 
vonatkozó adatok 
állatfajonként és 
tartásmódonként. 

   

3. környezetvédelemért 
felelős miniszter 

Légszennyező pont- 
és diffúz források 
kibocsátási és 
technológiai és 
engedélyezési adatai. 

‒ A levegő 
védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 
szerint bejelentett 
adatok (KAR-Tér).  
 
‒ Az Európai 
Szennyezőanyag-
kibocsátási és -
szállítási 

Az adatok 
rendelkezésre 
állásának 
megfelelően. 
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Nyilvántartás 
létrehozásáról, 
valamint a 
91/689/EGK és a 
96/61/EK tanácsi 
irányelv 
módosításáról szóló, 
2006. január 18-i 
166/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti 
nemzeti jelentés 
elkészítéséhez a 
tárgyévet megelőző 
évekről összegyűjtött 
adatok 
 ‒  a 842/2006/EK 
európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, 
valamint az 
ózonréteget lebontó 
anyagokkal és egyes 
fluortartalmú 
üvegházhatású 
gázokkal kapcsolatos 
tevékenységekről 
szóló 310/2008. (XII. 
20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 
szerint [különösen az 
R. 11. § (7) 
bekezdése szerinti] 
összegyűjtött adatok. 

4. környezetvédelemért 
felelős miniszter 

Hulladékok 
keletkezésével, 
hasznosításával és 
ártalmatlanításá-val 
kapcsolatos adatok 
(HIR, LANDFILL). 

Keletkezett, 
hasznosított és 
ártalmatlanított 
hulladék mennyisége, 
típusa, összetétele.  
A hulladékkal 
kapcsolatos 
nyilvántartási és 
adatszolgáltatási 
kötelezettségekről 
szóló 440/2012. (XII. 
29.) Korm. rendelet 
szerinti információk. 

A rendelkezésre álló 
adatsor. 

 

5. környezetvédelemért 
felelős miniszter 

Szennyvizek és 
szennyvíziszapok 
paramétereivel, 
kezelésével és 
kibocsátásával 
kapcsolatos adatok. 

A használt és 
szennyvizek 
kibocsátásának 
ellenőrzésére 
vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 
27/2005. (XII. 6.) 
KvVM rendelet 
szerinti adatok 
(VAL/VÉL). 
 

A rendelkezésre álló 
adatsor. 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89449

 
 

Nyers szennyvíz 
minőségi 
paraméterei. 

6. Főfelügyelőségnél 
rendelkezésre álló 
adatok 

Európai Közösség 
kibocsátási 
egységkereskedelmi 
rendszerének (EU 
ETS) hatálya alá 
tartozó kibocsátási     
adatok. 

A 2012. évi CCXVII. 
törvény szerinti (EU 
ETS) kibocsátási 
engedélyek és 
jelentések adatai. 
Az 525/2013/EU 
európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 7. 
cikk (1) bekezdés k) 
pontja szerinti adatok 
CRF kód szerinti 
összesítésben az 
525/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet 7. cikk (1) 
bekezdése szerinti 
jelentés esetében x-2 
évre vonatkozóan, az 
525/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet 8. cikke 
szerinti jelentés 
esetében x-1 évre 
vonatkozóan.  

2005-ig 
visszamenőleg. 

 

7. nemzeti fejlesztési 
miniszter 
(Közlekedés-
tudományi Intézet) 

Közlekedés- 
statisztikai és 
kibocsátási adatok. 

Közlekedési 
kibocsátásokra 
vonatkozó 
számítások (CH4, 
N2O, NOx, CO, 
NMVOC, SO2 stb. 
kibocsátott 
mennyisége az 
inputadatokkal együtt 
modellezés/számítás 
alapján). 

A rendelkezésre álló 
adatsorok és 
COPERT 
adatbázisok. 

  

8. Magyar Bányászati 
és Földtani 
Hivatalnál 
rendelkezésre álló 
adatok 

Szénbányászat fugitív 
emissziójának 
számításához 
szükséges adatok. 

– A bányászott 
nyersanyag 
mennyisége és 
fűtőértéke külön a 
mélybányákban és 
külön a külszíni 
fejtésekre, illetve 
bányánként. 
– Az elfáklyázott 
vagy kiszellőztetett 
metán éves 
mennyisége, 
bányánként, vagy 
sújtólégveszély 
szerinti 
kategorizálásuk. 
 
 

1994-ig 
visszamenően a teljes 
adatsor. 
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– A bányászott szén 
és lignit átlagos 
metán, kén és szén-
dioxid tartalma 
bányánként. 

9. Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

Kőolaj és földgáz 
fugitív emissziójának 
számításához 
szükséges adatok. 

– Gáztermelés, 
(földgáz, szén-
dioxid), millió m3, 
1994-től. 
– Földgáz szállító 
vezeték hossza, km. 
– Gázelosztó vezeték 
hossza, km (földgáz, 
PB, egyéb gáz). 
– Kőolajtermelés, 
ezer m3, 1994-től. 

1985-ig 
visszamenőleg a 
teljes adatsor. 

  

10. Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

  – A kitermelésbe 
bevont kutak száma, 
kutatófúrás, 
kútmélyítés (külön a 
meddőre), 
kútmunkálatok, 
kútszervíz (átképzés, 
kútjavítási, tisztítási, 
és rétegserkentési 
műveletek, 
kútfelszámolás), 
próbatermelés. 

A rendelkezésre álló 
adatsor. 

  

11. Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

  – Inertes gáz 
termelése; földalatti 
gáztárolás, millió m3. 

A rendelkezésre álló 
adatsor. 

  

12. Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

A tőzegbányászat 
emissziójának 
számításához a 
tőzegbányák adatai. 

– Adott évben nyitott 
új tőzegbányák 
területe, és a 
kibányászott tőzeg 
szervesanyag-
tartalma (átlagérték 
vagy 2 kategóriában 
alacsony, illetve 
magas szerves- 
anyag-tartalom 
szerint). 

  

13. Magyar Energetikai 
és Közmű-
szabályozási 
Hivatalnál 
rendelkezésre álló 
adatok 

Energia- 
gazdálkodási 
statisztikai adatok. 

Energiagazdálkodási 
Statisztikai Évkönyv 
adatai.  

 - A megjelenéssel 
egyidejűleg. 

14. Magyar Energetikai 
és Közmű-
szabályozási Hivatal 

Nemzetközi 
jelentéstétel adatai. 

A Nemzetközi 
Energia Ügynökség 
és az Európai 
Közösségek 
Statisztikai Hivatala 
részére elküldött 
energiamérleg- 
adatok. 

- Az adatok 
megküldésével 
egyidejűleg. 
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15. Magyar Energetikai 
és Közmű-
szabályozási Hivatal 

Gázmotorokra 
vonatkozó adatok. 

Felhasznált 
tüzelőanyag 
mennyisége. 

2003-ig 
visszamenőleg a 
teljes adatsor. 

  

16. Magyar Energetikai 
és Közmű-
szabályozási Hivatal 

Villamosenergia- 
statisztika. 

Villamos Energia 
Statisztikai Évkönyv. 

- Megjelenéssel 
egyidejűleg. 

17. Magyar Energetikai 
és Közmű-
szabályozási Hivatal 

Repülőgépek és vízi 
járművek 
üzemanyag- 
felhasználása. 

– Magyarország 
területén értékesített 
üzemanyag 
mennyisége 
típusonként hazai és 
nemzetközi 
bontásban. 

1985-ig 
visszamenően a teljes 
adatsor. 

 

18. Magyar Energetikai 
és Közmű-
szabályozási Hivatal 

  A 2012. évi CCXVII. 
törvény hatálya alá 
tartozó ágazatok 
energiafelhasználási 
adatai (2005-től), 
visszamenőleg 
korrigált adatok 
jelzése. 

2005-ig 
visszamenőleg a 
teljes adatsor. 

  

19. Magyar Energetikai 
és Közmű-
szabályozási Hivatal 

Tüzelőanyagok 
alapanyagként vagy 
nem- energetikai 
célra történő 
felhasználásával 
kapcsolatos adatok. 

A tüzelőanyagok 
alapanyagként vagy 
nem-energetikai célra 
történő 
felhasználásáról szóló 
energiastatisztikai 
célra beérkezett 
adatlapok. 

1985-ig 
visszamenően a 
rendelkezésre álló 
adatsor. 

 

20. Magyar Energetikai 
és Közmű-
szabályozási Hivatal 

Villamos 
energiatermelő 
létesítmények 
tüzelőberendezéseiről 
szükséges adatok. 

Villamosenergia-
termelés 
technológiájának 
típusa (például 
gáztüzelésű 
gázturbina), 
felhasznált 
energiahordozó 
mennyisége, első 
üzembe helyezés 
időpontja (vagy 
becsült kora), 
beépített hő és/vagy 
villamos 
teljesítmény, távozó 
füstgázban lévő 
direkt és indirekt 
üvegházhatású 
gázkibocsátások 
csökkentésére 
vonatkozó adatok 
(például kéntelenítő 
beszerelésének 
időpontja). 
– Indirekt 
üvegházhatású gáz 
kibocsátások (NOx, 
SO2, CO). 

1994-ig 
visszamenően a 
rendelkezésre álló 
adatsor. 

Változás esetén eseti 
adatszolgáltatás. 
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21. Nemzeti Közlekedési 
Hatóság 

Országos gépjármű- 
nyilvántartás adatai. 

A közúti járművek 
környezetvédelmi 
felülvizsgálatának 
szabályairól szóló 
77/2009. (XII. 15.) 
KHEM–IRM–KvVM 
együttes rendeletben 
szereplő 
kategóriákban a 
darabszám, az átlagos 
kilométeróra-állás. 

1985-ig 
visszamenően a 
rendelkezésre álló 
adatsor. 

  

22. Központi Statisztikai 
Hivatal 

Gazdaság- 
statisztikai (termelési 
és fogyasztási) 
adatok. 

– Termelési adatok 
BTO vagy ITO kód 
szerint. 
– Gazdasági mutatók 
(GDP, hozzáadott 
érték szektoronként 
az 525/2013/EU 
európai parlamenti és 
tanácsi rendelet III. 
melléklete szerint). 
– Élelmezési adatok 
(lakosság 
fehérjefogyasztása). 
– Közműadatok 
(közcsatornára kötött 
lakosság aránya). 

Az adatok 
rendelkezésre 
állásának 
függvényében. 

A rendelkezésre 
állás függvényében, 
lehetőség szerint a 6. 
§ (4) bekezdésében 
megjelölt 
határidőkre. 

23. Központi Statisztikai 
Hivatal 

Környezeti adatok. Szennyvíz- és 
hulladék-statisztika. 
Városi zöldterületek 
nagysága (ha). 

Az adatok 
rendelkezésre 
állásának 
függvényében. 

A rendelkezésre 
állás függvényében, 
lehetőség szerint a 6. 
§ (4) bekezdésében 
megjelölt 
határidőkre. 

24. Központi Statisztikai 
Hivatal 

Mezőgazdasági 
adatok. 

– Szántóföldi 
vetésszerkezet 
megyénként. 
– Növényi termékek 
terméseredményei 
megyénként. 
– Állatállomány 
évközi és év végi 
adatai állatfajonként 
és megyénként. 
– Állati termékek 
termelése. 
– Rendelkezésre álló 
agrotechnikai adatok 
(szerves- és 
műtrágyázás, 
talajmeszezés, 
növényvédelem, 
öntözés) területi és 
mennyiségi adatai – 
országos összesítés. 
– Az Általános 
Mezőgazdasági  
 

Az adatok 
rendelkezésre 
állásának 
függvényében. 

A rendelkezésre 
állás függvényében, 
lehetőség szerint a 6. 
§ (4) bekezdésében 
megjelölt 
határidőkre. 
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Összeírás adatai 
megyei bontásban  
[szántó művelése; 
mezőgazdasági 
terület trágyázása; 
mezőgazdasági 
terület öntözése; 
legeltetés; 
trágyatárolás; 
állattartás épületei; 
megújulóenergia-
termelő berendezések 
(biometán termelés)]. 

25. Központi Statisztikai 
Hivatal 

Földhasználati adatok – A földterület 
használata művelési 
ágak szerint, 
megyénként.  

Az adatok 
rendelkezésre 
állásának 
függvényében. 

A rendelkezésre 
állás függvényében, 
lehetőség szerint a 6. 
§ (4) bekezdésében 
megjelölt 
határidőkre. 

26. helyi önkormányza-
tokért felelős 
miniszter által 
vezetett minisztérium 
(a Belügyminisz-
térium Országos 
Katasztrófa-védelmi 
Főigazgatóságnál 
rendelkezésre álló 
adatok) 

Erdőt és a 
mezőgazdasági 
művelés alatt álló 
területeket ért 
tűzesetek. 

Az erdőt és a 
mezőgazdasági 
művelés alatt álló 
területeket ért 
tűzesetek területi 
adatai (országos 
statisztikaként, 
művelési áganként, 
ha). 

1998-ig 
visszamenően a teljes 
adatsor. 

 

27. Belügyminiszté-rium 
Országos 
Katasztrófa-védelmi 
Főigazgatóság 

Tűzvédelmi 
berendezésekbe 
betöltött 
üvegházhatású 
oltógázok. 

Tűzvédelmi 
berendezésekbe 
betöltött 
üvegházhatású 
oltógázok 
mennyisége 
(lehetőleg HFC, PFC, 
SF6 bontásban).   

  

28. Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi 
Minőség- és 
Szervezetfejlesz-tési 
Intézet -Országos 
Gyógyszerészeti 
Intézet 

Üvegházhatású 
gázokat tartalmazó 
gyógyszer-termékek 
forgalmazása. 

Belföldi fogyasztási 
adatok üvegházhatású 
gázokat tartalmazó 
gyógyszer-
termékekről [ideértve 
a HFC-134a 
(norfluran), HFC-
227ea, valamint N2O 
gázokat]. 

  

29. Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet 

Felszínalatti vizek 
kitermelése során 
évente kibocsátott 
üvegházhatású gázok. 

Felszínalatti vizek 
kitermelése és a 
kitermelt vizek 
metántartalma, és az 
elfáklyázott metán 
mennyisége. 

1985-től a 
rendelkezésre álló 
adatsor. 
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Üvegházhatású gázt kibocsátó szervezetek által szolgáltatandó adatok 
 

Adatszolgáltató (tevékenységet 
végző szervezet) Adat megnevezése 

Vas- és acélgyártás. Vas- és acélgyártás során felhasznált mészkő és 
dolomit mennyisége, jellemzői. 

Egyéb mészkő és dolomit 
felhasználás. 

Kéntelenítéshez használt mészkő/dolomit 
mennyisége és egyéb szén-dioxid-kibocsátással járó 
mészkő- és dolomitfelhasználás. 

Cement-és mészgyártás. -‐ Termelt klinker és cement mennyisége, termelési 
technológia, 
-‐ termelt mész mennyisége, termelési technológia. 

Vegyipar. 
 

Ammóniagyártás: termelt ammónia és ehhez 
felhasznált földgáz mennyisége és fűtőértéke 
(kémiai bontásra és fűtőföldgáz), karbamidgyártás 
során felhasznált ammóniagyártásból eredő szén-
dioxid mennyisége. 

 
Hidrogéngyártás: termelt hidrogén és ehhez 
felhasznált földgáz mennyisége és fűtőértéke, 
gyártási technológia (és/vagy a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyisége és a számítás 
módszere). 

 
Salétromsavgyártás: termelt salétromsav 
mennyisége, füstgáztisztítási technológia (és/vagy a 
kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége és 
számítási módszere). 

Egyéb vegyipar:  
- termelt műtrágyák (ammónium-nitrát, ammónium-
szulfát, ammónium-foszfát, NPK műtrágyák, 
foszfát műtrágyák, karbamid) mennyisége, 

- termelt növényvédőszerek mennyisége, 
- termelt korom mennyisége és ehhez felhasznált 
földgáz és/vagy egyéb energiahordozó mennyisége 
és fűtőértéke, 

- termelt metanol, etilén, propilén, vinil-klorid, 1,2 
diklór etán, etilén-oxid, sztirén, PE LD, PE HD, PP, 
PVC, polisztirén, akrilonitril, akrilnitril-butadién-
sztirol-(ABS)-kopolimerek,formaldehid, illetve 
egyéb ömlesztett szerves vegyszerek mennyisége és 
gyártási technológiája (és/vagy a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyisége és a számítás 
módszere) és ehhez felhasznált energiahordozó 
típusa, mennyisége és fűtőértéke. 

 

Alumíniumgyártás. Kohófémtermelés, effektszám, átlag üzemelő 
kádszám, effektidő. 

2. melléklet az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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Fluortartalmú üvegházhatású 
gázok (HFC, PFC, SF6, NF3, 
HFE, PFPMIE) forgalmazása és 
felhasználása, visszanyerése, 
újrahasználata, regenerálása és 
ártalmatlanítása. 

Az R. körén kívül eső technológiai, termelési és 
forgalmazási (import/export) adatok, a gázok típusa 
(HFC, PFC, SF6, NF3 HFE, PFPMIE) szerinti 
bontásban: mennyiség, felhasználási mód, 
technológiai adatok. Ideértve: 
- orvosi és egyéb aeroszolok hajtógázai; 
- félvezető- és napelem gyártásban és fémek 
felületkezelésében és elektoronikai iparban 
felhasznált HFC, PFC, SF6, NF3; 
- szigetelőhabok és egyéb habok gyártásához 
használt habosítógázok; 
- orvosi, kutatási és egyéb célokra használt HFC, 
PFC, SF6, NF3, HFE, PFPMIE. 
 

Dinitrogén-oxid gyártása és 
forgalmazása. 

Dinitrogén-oxid gyártása és forgalmazása, ideértve: 
- altatógáz és egyéb célokra gyártott és forgalmazott 
(importált és exportált, és belföldön felhasznált) 
dinitrogénoxid  mennyisége, felhasználási módja, 
technológiai adatai, 
- tejszínhabpatron töltőgáz gyártása és forgalmazása: 
gyártott patronmennyiség (t), betöltött dinitrogén-
oxid mennyiség (t), töltési veszteség (t). 

Légi és vízi személyszállítás és 
árufuvarozás. 

Felhasznált üzemanyag mennyisége és fajtája 
belföldi és nemzetközi bontásban. 

Kőolaj és földgáz termelése, 
feldolgozás és értékesítése. 

Magyarországon forgalmazott energetikai- és 
üzemanyagok, vegyipari termékek átlagos 
kéntartalma, átlagos fűtőértéke anyagonként (kőolaj, 
finomítói gáz, PB gáz, motorbenzin, repülőgép 
benzin, ipari finomított benzin, benzin típusú 
sugárhajtómű üzemanyag, kerozin, egyéb petróleum, 
gázolaj (dízel-motorokhoz), tüzelőolaj, fűtőolaj, 
bitumen, kőolajkoksz, kenőanyagok, paraffinok és 
egyéb olajok, biodízel, bioetanol); 
magyarországi finomítókban katalitikus krakkolással 
előállított termékek mennyisége, kilotonna; 
gázfeldolgozás, édes gáz előkészítés, millió m3 input; 
gázfeldolgozás, savanyú gáz előkészítés, millió m3 
input; gázfeldolgozás, mélyfeldolgozás, millió m3 
input; gázkondenzátum és pentán plusz transzport, 
ezer m3; szállított földgáz mennyisége (tranzit), 
millió m3; 
finomított kőolaj mennyisége, PJ és kilotonna; 
– kőolajszállítás csővezetéken, tankautón és vasúton, 
ezer m3; 
– kőolajszármazékok termékvezetéken történő, 
valamint közúti, vasúti és vízi szállítása, tonna. 

Hulladékkezelés. Hasznosított / elfáklyázott depóniagáz mennyisége; 
lerakott hulladék összetétele. 

Nitrogén-trifluorid termelése és 
forgalmazása. 

NF3 termelése, forgalmazása, és felhasználása:  
mennyiség, felhasználási mód, technológiai adatok. 
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A Kormány 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló  
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 7. § tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 12.  § (1) és (2)  bekezdése, valamint 1. és 2.  melléklete tekintetében a  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi  
LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Új termékdíjköteles termék jön létre, ha a feldolgozás következtében a termék 1. melléklet A) cím I. pontjában 
foglalt táblázatban meghatározott vámtarifaszáma, vagy csomagolószer-katalógus szerinti kódszámának első 
három jegye megváltozik.”

2. §  A Vhr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ktdt.) 3. § (5) bekezdés 
b) pontja szerint elszámolható tényleges hiány mértéke – évente – a termékdíjköteles termék tömegében kifejezett 
mennyiségének legfeljebb 0,5%-a lehet.
(2) A Ktdt. 3. § (6) bekezdése szerinti kötelezett vevője írásban tesz nyilatkozatot, amelyet teljesíthet alkalmanként 
az egyes ügyletek során (eseti nyilatkozat) vagy időszakra szólóan. A nyilatkozat szövegét a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A  Ktdt. 3.  § (6)  bekezdés szerinti esetben a  kötelezett a  tényhelyzetet tükröző nyilvántartást vezet az  egyes 
nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról, és negyedéves bevallásában a 4. melléklet szerinti adattartalommal 
adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.
(4) Termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetén a  kötelezett nyilvántartást vezet 
az  alapanyagkénti felhasználás időpontjáról, és az  alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék 
mennyiségéről.
(5) A  termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználásának minősül az  a  felhasználás, amely során 
a termékdíjköteles termék a technológiai eljárás szerint épül be egy másik termékbe.
(6) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék:
a) megnevezését és vámtarifaszámát,
b) CsK vagy KT kódját,
c) saját azonosítószámát, vagy ennek hiányában a  termék globális kereskedelmi áruazonosító számát 
(a továbbiakban: GTIN) számát, és
d) az egységnyi végtermék előállításához felhasználásra kerülő alapanyagok meghatározását (anyagnormáját).
(7) A  Ktdt. 25.  § (2)  bekezdésében meghatározott visszaigénylés mellett a  Ktdt. 3.  § (9)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott eljárás nem alkalmazható.
(8) Hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: 
Ht.) 3.  mellékletében meghatározott R9 eljárással előállított termékdíjköteles termék forgalomba hozatala 
esetén a  kötelezett – a  hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
kormányrendeletben meghatározottakon túl – a  forgalomba hozott termékdíjköteles termék vonatkozásában 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a  vevő nevét, címét, adószámát, továbbá a  forgalomba hozatalhoz 
kapcsolódóan kiállított számla vagy egyéb bizonylat sorszámát és kiállításának dátumát.”

3. §  A Vhr. 2. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) A  csomagolószer újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába történő felvételére vonatkozó 
kérelem adattartalmát a  8.  melléklet tartalmazza. Az  Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség (a  továbbiakban: Főfelügyelőség) az  újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vételéről 
szóló döntését, és az  annak alapjául szolgáló adatokat tájékoztatásul az  állami adó- és vámhatóság részére 
megküldi.
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(2) A Ktdt. 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti újrahasználható csomagolószer külföldre történő visszaszállításának 
igazolására a  csomagolószer CsK kódja, GTIN száma, vagy GTIN szám hiányában a  8.  mellékletben foglalt adatok 
szerinti mennyiségi alapú nyilvántartás is alkalmas. A  külföldre történő visszaszállítás igazoltnak tekintendő, ha 
a  behozó nyilvántartása tartalmazza legalább a  termékdíjköteles csomagolószer megnevezését, CsK kódját, GTIN 
számát, vagy GTIN szám hiányában a  8.  mellékletben foglalt adatokat, mennyiségét, a  kiszállításának dátumát és 
a kiszállítást igazoló fuvarokmányt, vagy fuvarokmány hiányában a visszavételt igazoló adatokat.”

4. §  A Vhr. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. Termékdíj raktár
2/B.  § (1) A  termékdíj raktár engedélyezése feltételeinek fennállását az  állami adó- és vámhatóság előzetesen 
a helyszínen is megvizsgálja.
(2) Az ipari termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, címét, adószámát,
b) a tevékenység megnevezését (feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra előkészítés) és a feldolgozni, előállítani, 
újbóli felhasználásra előkészíteni kívánt termékdíjköteles termékek termék- és anyagáramának megnevezését,
c) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását,
d) a termékdíj raktár címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
ea) a termékdíj raktár működésére szolgáló terület, épület jogszerű használója,
eb) vállalja az  engedély kiadását követő évtől a  Ktdt. 9/A.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott 
mérleg-hitelesítési kötelezettséget, és
f ) a termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott vagy képviselő nevét, bizonyítványának számát.
(3) A kereskedelmi termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, címét, adószámát,
b) a tárolni kívánt termékdíjköteles termékek termék- és anyagáramának megnevezését,
c) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását,
d) a termékdíj raktár címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a termékdíj raktár működésére szolgáló terület, épület jogszerű használója, 
továbbá
f ) a termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott vagy képviselő nevét, bizonyítványának számát.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. 
A termékdíj raktár engedély a kérelmező nevére szól, amely át nem ruházható.
(5) Ha a  termékdíj raktár engedélyese a  tevékenység, a  termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését kéri, 
az engedély módosítására irányuló kérelmet kell benyújtania, amelyet az állami adó- és vámhatóság 30 napon belül 
bírál el. Az  engedély módosítására irányuló kérelem elbírálása során az  (1)  bekezdésben meghatározott helyszíni 
vizsgálatot akkor végez az állami adó- és vámhatóság, ha a kérelem elbírálásához az indokolt.
(6) A  termékdíj raktár engedélyesére a  Ktdt.-ben és az  e  rendeletben foglalt rendelkezések figyelembevételével 
a kötelezettre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2/C. § (1) Az ipari termékdíj raktárban más tulajdonát képező termékdíjköteles termék termékdíj raktár engedélyes 
általi előállítása, feldolgozása, készletezése, újbóli felhasználásra való előkészítése is végezhető, feltéve, hogy erről 
a felek írásban megállapodtak.
(2) Az  ipari termékdíj raktárból a  felek írásbeli megállapodása alapján ideiglenesen kiadható a  termékdíjköteles 
termék, ha
a) az  előállítás, feldolgozás, újbóli felhasználásra való előkészítés egyes részfeladatainak elvégzésére az  ipari 
termékdíj raktár területén nincs lehetőség vagy
b) az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló kormányrendelet szerint engedélyezett 
bérletes csomagolószert a bérlő részére rendelkezésre bocsátják.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti ideiglenes kiadás lehetőségét és az  e  címen végezhető tevékenység megnevezését 
az engedélyezés során kérelmezni kell.
(4) Az  ideiglenes kiadás időszaka alatt a  raktárengedélyes felelős a  termékdíj raktárba betárolt termékdíjköteles 
termékkel kapcsolatos kötelezettségek és az engedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért.
2/D.  § A  kereskedelmi termékdíj raktárban a  termékdíj raktár engedélyesének saját tulajdonú termékdíjköteles 
terméke tárolása mellett más tulajdonát képező termékdíjköteles termék termékdíj raktár engedélyes általi tárolása 
is végezhető, feltéve, hogy erről a felek írásban megállapodtak.
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2/E.  § (1) A  termékdíj raktárban tárolt, feldolgozás, előállítás vagy újbóli felhasználásra előkészítés alatt álló, 
készletezett termékdíjköteles termékek naprakész, eseményszerű számítógépes nyilvántartásának adattartalmát, 
továbbá a  termékdíj raktár üzemeltetésének rendjét, a  termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelések 
megnevezését a  7.  melléklet tartalmazza. A  termékdíj raktár nyilvántartásának a  termékdíj raktár engedélyese 
felelőssége körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatnia.
(2) A  termékdíj raktárba a  tárgyhónap alatt betárolt és kitárolt termékdíjköteles termékekről, továbbá 
a  raktárkészletről a  7.  mellékletben meghatározott adattartalommal adatot kell szolgáltatni elektronikus úton 
az állami adó- és vámhatóság részére a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.
2/F. § (1) A termékdíj raktár engedélyese köteles tételes leltárral alátámasztani
a) a nyitó termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár létesülésének napjára,
b) a záró termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár megszűnésének napjára,
c) egyéb esetekben pedig a  nyitó és záró termékdíj raktári készletet naptári évente, a  naptári év végének utolsó 
napjára vonatkozó mennyiségi felvétellel.
(2) A leltározásra a számvitelről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Abban az  esetben, ha a  leltározás a  nyilvántartáshoz képest mennyiségi eltérést mutat, a  mennyiségi eltérés 
körébe tartozó többletet a  tulajdonjog figyelembevételével – amennyiben a  tulajdonjog nem állapítható meg, 
a  termékdíj raktár engedélyese részére – be kell tárolni, hiány esetén pedig saját célú felhasználásként kell 
elszámolni az engedélyes részére.”

5. §  A Vhr. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, a  termékdíj-visszaigénylés 
igénybevételével történő értékesítése esetén az eladó köteles a számla tételeire hivatkozva feltüntetni „a termékdíj 
visszaigénylését az  eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a  termékdíjköteles termék KT vagy CsK kódját, 
mennyiségét, díjtételét és a visszaigénylés összegét.”

6. § (1) A Vhr. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szerződés alapján – a Ktdt. 14. § (5) bekezdésében meghatározott gazdasági tevékenység végzésének céljából – 
legfeljebb 3 év időtartamra vállalható át a kötelezettség.
(2) A termékdíj-kötelezettség szerződés alapján való átvállalása esetén a szerződés
a) a szerződő felek nevét, címét adószámát vagy adószám hiányában adóazonosító jelét,
b) a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT vagy CsK kódjának első három jegyét,
c) az átvállalás időszakának a meghatározását,
d) az átvállalás jogcímének pontos jogszabályi helyét
tartalmazza.”

 (2) A Vhr. 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  átvállalási szerződés hatályosságához, ideértve annak módosítását is, a  szerződésnek az  állami adó- és 
vámhatóság részéről történő nyilvántartásba vétele szükséges. A  nyilvántartásba vételre, módosításra vagy 
a  nyilvántartásból történő törlésre vonatkozó kérelmet a  szerződés vagy a  szerződésmódosítás, továbbá 
a  szerződés megszűnésére vonatkozó dokumentum keltétől számított 15 napon belül kell elektronikus úton 
megküldeni az állami adó- és vámhatóságnak. A szerződés nyilvántartásba vételéről szóló kérelemhez a szerződést 
nem kell csatolni. A  szerződés az  állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba vételének napjától, vagy ha a  felek 
a szerződésben későbbi időpontban állapodnak meg, a szerződésben megjelölt időponttól hatályos. Az állami adó- 
és vámhatóság a nyilvántartásba vételről mindkét szerződő felet értesíti.
(4) A  termékdíj-kötelezettség a  szerződés hatályosságának időszaka alatt, a  belföldi forgalomba hozatalról 
szóló számlán feltüntetett teljesítés napján száll át az  átvállalóra, ha a  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel 
megtörtént, és a (7) bekezdés szerinti záradékszöveg a számlán feltüntetésre került.”

 (3) A Vhr. 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (7)  bekezdés szerinti követelmény nem, vagy hibás teljesítése esetén a  termékdíj-kötelezettség nem 
száll át az  átvállalóra. Hibás a  teljesítés, ha az  átvállalás nem a  kötelezettől történt, vagy a  záradékszöveg nem 
került a  számlán feltüntetésre. Nem minősül a  követelmény hibás teljesítésének a  betűhiba, ide nem értve 
a záradékszövegben történő jogszabályi helyre való hivatkozást.”
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7. §  A Vhr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  OHÜ ellenőre a  környezet védelmével kapcsolatos jogszabályok megszegését észleli, értesíti 
a környezetvédelmi hatóságot.”

8. §  A Vhr. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állami adó- és vámhatóság jár el a  hulladékká vált egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosítása 
után történő termékdíj visszaigénylése során. Az  anyagában történő hasznosítás esetében a  hasznosítás 
tényére, körülményeire vonatkozó szakkérdések eldöntése érdekében az  állami adó- és vámhatóság megkeresi 
a  Főfelügyelőséget. A  Főfelügyelőség az  állami adó- és vámhatóság részére a  felkérés keretében a  szakkérdésre 
vonatkozó véleményét 15 napon belül köteles megadni.”

9. §  A Vhr. 23. § (5) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Ktdt. 25.  § (1)  bekezdés a), b) és f )  pontjai szerinti jogcímeken történő visszaigénylések esetén a  visszaigénylő 
nyilvántartásának tartalmaznia kell]
„f ) a külföldre kiszállított vagy ipari termékdíj raktárba beszállított termékdíjköteles termék mennyiségét, értékesítés 
esetén az  ellenértékről szóló számlát, ha a  kiszállításhoz szükséges a  vámokmányt, az  áruk külföldre szállítását 
igazoló fuvarokmányt, fuvarokmány hiányában a  külföldi vevő átvételre vonatkozó igazolását, ipari termékdíj 
raktárba történő beszállítás esetén a raktárengedélyes által a beszállítás tényéről kiállított igazolását.”

10. §  A Vhr. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Ktdt. 25. § (2a) bekezdésében meghatározott visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell
a) a termékdíj megfizetésének adatait,
b) a  hulladékkezelésre átadott növényvédőszerrel szennyezett csomagolást alkotó csomagolószerek HKT kódját, 
tömegét,
c) a szállító, valamint a begyűjtő nevét, címét, adószámát,
d) a kezelésre átvevő nevét, címét, adószámát, engedélyének számát,
e) az  átvevő által adott igazolást (ha kötelezett a  hasznosítást maga végzi, akkor az  átvételt igazoló 
dokumentumokat), amely tartalmazza az  átadó nevét, címét, adószámát, a  tárgynegyedévben az  átadótól átvett 
növényvédőszerrel szennyezett csomagolásból képződött hulladék HKT kódját, mennyiségét, és
f ) a hasznosítási díj megfizetésével kapcsolatban a megfizetés napját és a számla számát.”

11. §  A Vhr. a következő 34/B. §-sal egészül ki:
„34/B.  § (1) A  2/B.  § (2)  bekezdés f )  pontjában és (3)  bekezdés f )  pontjában meghatározott adatokat legkésőbb 
2015. július 1-jéig kell a 2015. július 1-jét megelőzően engedélyezett termékdíj raktár engedélyesének bejelentenie 
az állami adó- és vámhatóság részére.
(2) A 2014. július 1-jét megelőzően az állami adó- és vámhatóságnak jogszerűen bejelentett szerződéses átvállalások 
hatályosak a bejelentett átvállalási időszak végéig, és nem kell az átvállalási szerződés nyilvántartásba vételét kérni, 
ha az adatokban változás nem következik be.
(3) A 2013. december 31-ig az állami adó- és vámhatóságnak a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogszerűen 
bejelentett szerződéses átvállalások hatályosak a  bejelentett időszak végéig, és nem kell az  átvállalási szerződés 
nyilvántartásba vételét kérni az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel megállapított Ktdt. 14. § 
(5) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti jogcím alapján.”

12. § (1) A Vhr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Vhr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Vhr. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A Vhr. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) A Vhr. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) A Vhr. 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) A Vhr. 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (8) A Vhr. 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
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13. §  A Vhr.
 1.  2/A.  § (2)  bekezdésében a  „külföldre történő” szövegrészek helyébe a  „külföldre vagy ipari termékdíj raktárba 

történő”,
 2.  7. § (1) bekezdésében az „a számlán záradékot kell feltüntetni, amely tartalmazza” szövegrész helyébe az „a számlán 

fel kell tüntetni”,
 3.  9.  § (7)  bekezdésében a  „számlán a  következő” szövegrész helyébe a  „számlán – a  számla tételeire 

hivatkozva – a következő”,
 4.  14.  § (1)  bekezdésében és a  17.  § (4)  bekezdésében a „20.  § (1)  bekezdés f )  pontja” szövegrész helyébe a „20.  § 

(1) bekezdés d) pontja”,
 5.  15.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, a) és c)  pontjában, (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, (4)  bekezdésében 

a „teljesítési igazolás” szövegrész helyébe a „kifizetés iránti kérelem”,
 6.  24.  § (3)  bekezdésében az  „A Ktdt. 25.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „A Ktdt. 25.  § (2) és 

(2a) bekezdésében”,
szöveg lép.

14. §  Hatályát veszti a Vhr.
 1.  3. § (4) bekezdése,
 2.  5. §-a,
 3.  24. § (1) bekezdése,
 4.  13. alcíme,
 5.  34. § (8) bekezdése és
 6.  34/B. § (1) bekezdése.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 8. § 2014. január 2-án lép hatályba.
 (3) A 4. §, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése, a 9. §, a 11. §, a 12. § (2), (3), (6) és (7) bekezdése, a 13. § 1. pontja, valamint a 2., 3., 

6. és 7. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.
 (4) A 14. § 6. pontja 2015. július 2-án lép hatályba.

16. §  E rendelet tervezetének
a) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom 

szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8–10. cikke és

b) a  csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1.  A Vhr. 1.  melléklet A) cím II.  pontjában foglalt CsK kód 1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, 
csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kódok című táblázata helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„CsK kód 1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható 
terméket jelölő kódok

Kód (1.)  Megnevezés

 E  Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék

B  Az eladótérben megtöltésre tervezett, szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag zsák, 
zacskó

 K  Kereskedelmi csomagolóeszköz – a műanyag bevásárló reklámtáska kivételével

 M  Kereskedelmi csomagolóeszköz – műanyag bevásárló reklámtáska

 A  Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék

 S  Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék
                 ”

 2.  A Vhr. 1. melléklet A) cím II. pontjában foglalt CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek 
esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli című táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
„CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy 
annak hiányát jelöli

Kód (4-5.)  Megnevezés

 Belföldi előállítású csomagolószer

 10  teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

 11  egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

 12  a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint 
adott nyilatkozata alapján

 13  teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

 14  a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott 
nyilatkozata alapján

 15  a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint adott 
nyilatkozata alapján

 16  a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

 17  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

1A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 18  a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel 
átvállalta

 19  a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés 
szerződéssel átvállalta

 20  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 21  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 2E  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 2F  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pont fa) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta
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 F2  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pont fb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 2G  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 G2  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 22  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 23  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 24  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 25  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 26  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, 
kivéve selejt, hulladék

 27  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő 
selejt, hulladék

 28  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 29  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

 Külföldről behozott csomagolószer

 30  teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

 31  egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

 32  a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint 
adott nyilatkozata alapján

 33  teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

 34 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott 
nyilatkozata alapján

 35 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint adott 
nyilatkozata alapján 

 36 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

 37  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 3A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 38  a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel 
átvállalta

 39  a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés 
szerződéssel átvállalta

 40  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 41  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 4E  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 4F  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pont fa) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 F4  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pont fb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 4G  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta
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 G4  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 43  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 44  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 45  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 46  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 47  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, 
kivéve selejt, hulladék

 48  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő 
selejt, hulladék

 49  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

 Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

 50  teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

 51  egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

 54 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 5A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 55  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 56  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 57  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 58  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 59  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 60  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f ) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 61  a termékdíj a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül
                 ”

 3.  A Vhr. 1. melléklet A) cím II. pontjában foglalt CsK kód 6-7. karaktere:a termék újrahasználhatóságát jelölő kód című 
táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
„CsK kód 6-7. karaktere: a termék újrahasználhatóságát jelölő kód

Kód (6-7.)  Megnevezés

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

97 külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer

98  külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható 
csomagolószer kivételével

 Csomagolószer esetén, az eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklám táska kivételével

 01  egyszer használható

 02  többször használható, a Főfelügyelőség újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett 
csomagolószer

 03 többször használható, a Főfelügyelőség újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett 
nem vett csomagolószer

 Eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklám táska esetén

50  50 mikronnál (0,05 milliméter) kisebb falvastagságú 

51  50 mikron (0,05 milliméter) vagy azt meghaladó falvastagságú
                 ”
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 4.  Hatályát veszti a Vhr. 1. melléklet B) cím 3. pontjában foglalt „KT kód 6-7. kiegészítő jegye:” című táblázat V9 kódja és 
a hozzá tartozó megnevezése.

 5.  A Vhr. 1. melléklet B) cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A KT kód 4-5. jegye:

 01  ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)

 02  ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik

 71  ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell 
megfizetni 

 72  ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással törtnő előállítása esetén nem kell megfizetni 

 73  ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került

 77  ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel 
átvállalásra került

 78  ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra 
került

 81  ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján

 82  ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján

 83  ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján

 84  ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján

 85  ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján

 86  ha a termékdíj megfizetésre került, és az anyagában történő hasznosítás következtében 
visszaigénylésre kerül 

 89  ha a termékdíj megfizetésre került, és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor
                 ”

 6.  A Vhr. 1. melléklet B) cím 4. pontja helyébe következő rendelkezés lép:
„4. Termékdíjköteles termékből képződő hulladék környezetvédelmi termékdíj kódjai (HKT kódok)

A 7 számjegyű HKT kód felépítése:

 1. pozíció  1  – a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén

  2  – a belföldön keletkező, de külföldön kezelt hulladék esetén

  9  – a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen 
(1+2)

  3  – országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén

 2-4. pozíció:  900  – hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)

  010  – visszavett hulladék mennyisége összesen (011+012)

  011  – lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

  012  – nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

  100  – begyűjtött hulladék mennyisége esetén (101+102)

  101  – lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén

  102  – nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége 
esetén

  200  – készletezett hulladék mennyisége esetén

  300  – előkezelt hulladék mennyisége esetén

  310  – előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén

  320  – előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén
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  400  – összes hasznosított hulladék mennyisége esetén

  410  – anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

  411  – biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

  412  – újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

  413  – visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék 
mennyisége esetén

  414  – egyéb, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

  420  – energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén

  421  – hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén

  422  – energia visszanyerés esetén

  430  – más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén

  500  – ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

  510  – elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

  520  – lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

  530  – más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége 
esetén

 5-7. pozíció:  101-109  – elektromos, elektronikai berendezés hulladéka a KT kód első három karaktere 
szerint

  200  – gumiabroncs hulladéka

  4**  ** a csomagolószer katalógus CsK kódjának 2-3. karakterei szerint

  501, 502  – akkumulátor hulladéka a KT kód első három karaktere szerint

  600  – kenőolaj hulladéka

                 ”

2. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1.  A  Vhr. 1.  melléklet A) cím II.  pontjában foglalt alcíme (Csomagolószer Katalógus kódjai) CsK kód 4-5. karaktere: 
pénzügyi státuszkód, amely a  csomagolószerek esetében a  kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli 
című táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
„CsK kód 4-5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy 
annak hiányát jelöli

Kód (4-5.)  Megnevezés

 Belföldi előállítású csomagolószer

 10  teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

 11  egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

 12  a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint 
adott nyilatkozata alapján

1B teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő 
kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

1C egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő 
kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

 13  teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

 14 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott 
nyilatkozata alapján

 15 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja 
szerint adott nyilatkozata alapján
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 16  a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

 17  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 1A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 18  a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel 
átvállalta

 19  a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés 
szerződéssel átvállalta

 1R a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

 20  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 21  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 2E  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 2F  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pont fa) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 F2  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pont fb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 2G  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 G2  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 22  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 23  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 24  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 25  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 26  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, 
kivéve selejt, hulladék

 27  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő 
selejt, hulladék

 28  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 29  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

 2V a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása alapján visszaigénylésre 
kerül

 Külföldről behozott csomagolószer

 30  teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

 31  egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

3B teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő 
kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

3C egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő 
kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

 33  teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

 34  a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott 
nyilatkozata alapján

 35  a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja 
szerint adott nyilatkozata alapján
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 36  a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

 37  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 3A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 38  a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel 
átvállalta

 39  a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés 
szerződéssel átvállalta

 3R a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

 40  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 41  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 4E  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 4F  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pont fa) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 F4  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pont fb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 4G  a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 G4  a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 43  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 44  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 45  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 46  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 47  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, 
kivéve selejt, hulladék

 48  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő 
selejt, hulladék

 49  a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

 4V a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre 
kerül

 Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

 50  teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

 51  egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

5B teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő 
kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

5C egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő 
kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

 54 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján szerződéssel átvállalta

 5A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján 
szerződéssel átvállalta

 5R a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

 55  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
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 56  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 57  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 58  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 59  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 60  a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f ) pontja alapján visszaigénylésre kerül

 61  a termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

 6V a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre 
kerül

                 ”
 2.  A Vhr. 1. melléklet B) cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A KT kód 4-5. jegye:

01  ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)

02  ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik

04 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés) 
termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

 05 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik termékdíj 
raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

 71  ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell 
megfizetni 

 72  ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással törtnő előállítása esetén nem kell megfizetni 

 73  ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került

 77  ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra 
került

 78  ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra 
került

 7R ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

 81  ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján

 82  ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján

 83  ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján

 84  ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján

 85  ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján

 86  ha a termékdíj megfizetésre került, és az anyagában történő hasznosítás következtében 
visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

 89  ha a termékdíj megfizetésre került, és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor

 8V ha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján
                 ”
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3. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Vhr. 2. melléklet IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. Átvállalási szerződés nyilvántartásba vételi kérelem adattartalma
1. Átvállalásban érintett felek adatai
a) név
b) adószám
2. Az átvállalással érintett termék megnevezése, vámtarifaszáma, CsK vagy KT-kódjának első három jegye
3. Az átvállalási szerződés száma
4. Az átvállalási szerződés kelte
5. Az  átvállalás kezdő időpontjának meghatározása, ha a  nyilvántartásba vétel napjától későbbi időpontban 
állapodtak meg a felek
6. Az átvállalási szerződés hatályosságának utolsó napja
7. Az átvállalás jogcíme és pontos jogszabályi helye”

4. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozat mintája

 1.  Eseti nyilatkozat esetén:
A ......... számú számlán ......... tételsorok alatt feltüntetett termékeket a  Ktdt. 3.  § (6)  bekezdés ...)  pontjában 
…) alpontjában foglaltak szerint használom fel.

Kelt,
P. H.

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

 2.  Időszaki nyilatkozat esetén:
A ......... adószám, .................. név, .................. cím eladótól 20... év ......... hónap ... napjától, 20... év ......... hónap ... napjáig 
(teljesítés napja) megvásárolt, alábbi termékeket
...... CsK vagy KT kód, ................................. megnevezés
a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ...) pontjában …) alpontjában foglaltak szerint használom fel.

Kelt,
P. H.

  ...................................................  
  cégszerű aláírás”
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5. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1.  A Vhr. 4. melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„V. Visszaigényelhető termékdíj
1. Visszaigényelhető termékdíj összegének megállapítása:
a) termékdíj visszaigénylés alapját képző mennyisége soronként és összesen,
b) termékdíjköteles termék mennyiségi egysége után megfizetett díj,
c) termékdíjköteles termék után megfizetett visszaigényelhető összeg soronként és összesen.
2.  Hulladékká vált kenőolaj visszaigénylése:
a) átadott mennyiség,
b) termékdíj köteles termék összes mennyisége,
c) befizetett termékdíj,
d) visszaigényelhető összeg soronként és összesen,
e) feldolgozás módja.
3. Növényvédőszerrel szennyezetett csomagolási hulladék esetén:
a) átadott mennyiség,
b) visszaigényelhető összeg soronként és összesen.”

 2.  A Vhr. 4. melléklet VIII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„VIII. A nyilatkozattal átadott termékdíj-kötelezettség átadása
1. Kötelezett neve, adószáma
2. Nyilatkozattal átadott termék adatai
a) CSK vagy KT kódja,
b) termékdíjköteles termék megnevezése,
c) vevő adószáma.
3. Az átadott mennyiség jogcímek szerint:
a) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja alapján átadott mennyiség,
b) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ba) pontja alapján átadott mennyiség,
c) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés bb) pontja alapján átadott mennyiség,
d) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ca) pontja alapján átadott mennyiség,
e) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés cb) pontja alapján átadott mennyiség.”

6. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Vhr. 4. melléklet VIII. pont 3. alpontja a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az átadott mennyiség jogcímek szerint:)
„f ) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja alapján átadott mennyiség.”

7. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A nyilvántartás minimális adattartalma

A termékdíjköteles termékek nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
A termékdíjköteles termék:

 1.  megnevezése,
 2.  CsK vagy KT kódja,
 3.  vámtarifaszáma,
 4.  egységnyi mennyisége (kg/db),
 5.  termékdíj-tétele,
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 6.  eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott),
 7.  a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja,
 8.  a termékdíj megfizetésének napja.”

8. melléklet az 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1.  A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma
A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
A termékdíjköteles termék:
1.1. beszállításának, ideiglenes kiadásából visszavételének adatai:
1.1.1. a fizikai átvétel (beszállítás) napja vagy az ideiglenes kiadásból történő visszavétel napja;
1.1.2. az eladó vagy feladó adatai (név, cím, adószám);
1.1.3. a számla vagy okirat száma;
1.1.4. a termék
1.1.4.1. megnevezése,
1.1.4.2. mennyisége (db),
1.1.4.3. egységnyi tömege (kg/db),
1.1.4.4. vámtarifaszáma,
1.1.4.5. CsK vagy KT kódja,
1.1.4.6. tömege (kg),
1.1.4.7. a termék termékdíjfizetési státusza (megfizetett, nem került még megfizetésre, visszatérítésre került az eladó 
részére);
1.1.5. a tárolás célja (tárolás, feldolgozás, gyártás, újbóli felhasználásra előkészítés);
1.1.6. a tulajdonos adatai (név, cím, adószám);
1.2. kezelés, feldolgozás adatai:
1.2.1. a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék
1.2.1.1. megnevezése,
1.2.1.2. CsK vagy KT kódja,
1.2.1.3. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);
1.2.2. az előállított termékdíjköteles termék
1.2.2.1. megnevezése,
1.2.2.2. CsK vagy KT kódja,
1.2.2.3. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);
1.2.3. a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírása;
1.2.4. anyagmérleg, amely pontosan bemutatja a  gyártáshoz, feldolgozáshoz közvetlen anyagként felhasznált 
termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a  létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az  egységnyi 
termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját);
1.3. kiszállításának, ideiglenes kiadásának adatai:
1.3.1. a kiszállítás napja vagy az ideiglenes kiadás napja;
1.3.2. a kiszállítás, ideiglenes kiadás oka (forgalomba hozatal belföldre, kiszállítás külföldre, saját célú felhasználás) 
vagy az újrahasználható csomagolószer bérbe adása;
1.3.3. értékesítés esetén a  vevő adatai (név, cím, belföldi vagy közösségi adószám, ha a  vevő adószámmal 
rendelkezik);
1.3.4. a számla vagy annak hiányában az okirat száma;
1.3.5. a termék
1.3.5.1. megnevezése,
1.3.5.2. vámtarifaszáma,
1.3.5.3. CsK vagy KT kódja,
1.3.5.4. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);
1.3.6. a  termék termékdíjfizetési státusza (a  kiszállításkor keletkező kötelezettség, nem kell megfizetni, nem 
keletkezik fizetési kötelezettség, a vevő szerződéssel átvállalta, visszatérítésre kerül a kitároló részére);
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1.3.7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja vagy ennek hiányában a kötelezettség megszűnésének napja 
és pontos jogszabályi helyének megjelölése.

 2.  A termékdíj raktári beszállítás és kiszállítás rendje
2.1. A termékdíj raktározási eljárás a termékdíjköteles termék termékdíj raktárba történő beszállítását, az ott történő 
tárolását, feldolgozását, előállítását, készletezését, továbbá az újbóli felhasználásra történő előkészítését, ideiglenes 
kiadását és az abból történő visszavételét, valamint az onnan történő kiszállítását foglalja magában.
2.2. Abban az esetben, ha a termékdíj raktárban tárolt terméket a termékdíj raktározási eljárás alatt értékesítették, 
az  engedélyes köteles az  értékesítés tényét a  termékdíj raktár nyilvántartásába bejegyezni és a  továbbiakban 
a termék tulajdonosa jogosult a termékdíjköteles termék kiszállítására.

 3.  A termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelési módok listája
Az alább felsorolt szokásos kezelési módok az engedélybe foglalás nélkül végezhetők:
3.1. szellőztetés, szétterítés, szárítás, por eltávolítása, egyszerű tisztítási műveletek, csomagolás javítása, a  szállítás 
vagy tárolás során felmerült károsodás alapvető javítása, amennyiben az  csak egyszerű műveletekre, illetve 
a szállításra használt védőburkolat használatára és eltávolítására vonatkozik;
3.2. leltározás, mintavétel, szortírozás, szitálás, mechanikus szűrés, illetve az áru mérése;
3.3. károsodott vagy szennyezett alkotóelemek eltávolítása;
3.4. paraziták elleni kezelés;
3.5. rozsda elleni kezelés;
3.6. elektrosztatikus kezelés;
3.7. a termékek megosztása vagy méretre vágása, ha csak egyszerű műveletekről van szó;
3.8. csomagolás, kicsomagolás, a  csomagolás megváltoztatása, lefejtés, szállítótartályokba történő egyszerű 
áthelyezés, jelzések, pecsétek, címkék, árcédulák vagy más hasonló megkülönböztető jelek rögzítése, eltávolítása és 
megváltoztatása;
3.9. gépek, berendezések és járművek tesztelése, beállítása, beszabályozása és üzembe helyezése, különösen 
a műszaki szabványoknak való megfelelés ellenőrzése végett, ha csak egyszerű műveletekről van szó.

 4.  A termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről szóló adatszolgáltatás adattartalma
4.1. Alapadatok
4.1.1. a termékdíj raktár engedélyes adatai,
4.1.2. adatszolgáltatás időszaka,
4.1.3. a termékdíj raktár engedély száma,
4.1.4. a termékdíj raktár adatai (cím, típus).
4.2. A betárolt termékdíjköteles termék
4.2.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,
4.2.2. KT, CSK kódja,
4.2.3. megnevezése,
4.2.4. összesített mennyisége.
4.3. A kitárolt termékdíjköteles termék
4.3.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,
4.3.2. KT, CSK kódja,
4.3.3. megnevezése,
4.3.4. összesített mennyisége,
4.3.5. kiszállítás oka (jogcíme).
4.4. A készleten lévő termékdíjköteles termék
4.4.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,
4.4.2. KT, CSK kódja,
4.4.3. megnevezése,
4.4.4. mennyisége.”
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A Kormány 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a fogyasztói csoportokról

A Kormány a  fogyasztóvédelemről szóló 1997.  évi CLV.  törvény 55.  § (1)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2012. január 1-jét megelőzően létrehozott fogyasztói csoportot (a továbbiakban: fogyasztói csoport) működtető 
vállalkozás köteles tevékenységének folytatását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak (a továbbiakban: hatóság) 
– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően – 2014. január 31. napjáig bejelenteni.

2. § (1) A  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás az  1.  § szerinti bejelentéssel egyidejűleg a  hatóság részére 
elektronikus úton megküldi
a) a  fogyasztói csoportnak a  fogyasztói csoportban való részvételre irányuló szerződésben (a  továbbiakban: 

szerződés) meghatározott működési időtartamát,
b) a szerződések számát,
c) az  egyes szerződések szerint rendszeres időközönként – a  fogyasztói csoportot működtető vállalkozással 

szerződést kötő fogyasztó (a  továbbiakban: tag) által – teljesítendő befizetések összegét, külön megjelölve 
a  szerződés szerint a  fogyasztói csoportot működtető vállalkozást megillető díjat, valamint a  tag által 
meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére fordítható összeget,

d) a  fogyasztói csoport megalakulása óta a meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére lehetőséget 
szerzett és a ténylegesen tulajdonjogot szerzett tagok számát,

e) a  fogyasztói csoport megalakulása óta a  meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére fordított 
összeget és

f ) a szerződés megszüntetésére irányuló felmondások számát.
 (2) A  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett 

változásokról a változást követő harminc napon belül elektronikus úton tájékoztatja a hatóságot.

3. § (1) A  fogyasztói csoportot működtető vállalkozásnak a  tag szerződés szerint, rendszeres időközönként teljesített, 
meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére fordítandó befizetéseit fogyasztói csoportonként, saját 
pénzeszközeitől elkülönített számlán kell tartania. Az  elkülönített számla a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 
szóló törvény szerinti pénzforgalmi számla nem lehet.

 (2) A  számlán elhelyezett összeg és annak jóváírt kamatai felhasználásig – befizetéseik arányában – a  tagokat illetik 
meg. Ettől eltérően a  szerződés felmondása esetén, ha a  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a  taggal 
való elszámolás érdekében a 6. § (2) bekezdése vagy a 6. § (4) és (5) bekezdése alapján saját pénzeszközei terhére 
visszafizetést teljesített, a szerződésben rögzített időtartam végén – valamennyi taggal való elszámolást követően – 
az elkülönített számlán maradó összeg a fogyasztói csoportot működtető vállalkozást illeti meg.

 (3) Az elkülönített számlán elhelyezett, a tagokat megillető befizetésekkel a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás 
a (4) bekezdés kivételével nem rendelkezhet.

 (4) Az elkülönített számlán elhelyezett összeg kizárólag
a) a  meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére a  4.  § szerint lehetőséget szerző tag vagy 

a meghatározott dolog tulajdonosa (eladó) részére történő kifizetés érdekében a szerződésben foglalt összeg 
erejéig, vagy

b) a  szerződés felmondása esetén a  taggal való elszámolás érdekében a  tag által a  szerződés alapján 
a felmondásig teljesített befizetések együttes összege erejéig, a szerződésben rögzített időtartam végén

használható fel.
 (5) A  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a  (4)  bekezdés szerinti kifizetésről a  kifizetés időpontjától számított 

nyolc napon belül elektronikus úton tájékoztatja a hatóságot.
 (6) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás minden év január 31. napjáig írásban tájékoztatja a tagot a megelőző 

év december 31. napjáig teljesített valamennyi befizetéséről, valamint az  elkülönített számla terhére a  megelőző 
évben teljesített kifizetésekről. A tájékoztatást tértivevényes postai küldeményként vagy a tag kérésére elektronikus 
úton kell megküldeni a tag részére.

 (7) A  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a  tagot kérésére – a  kérés közlésétől számított – tizenöt napon 
belül írásban tájékoztatja az  elkülönített számlán elhelyezett összegről és annak jóváírt kamatairól. Az  írásbeliség 
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követelményének levél útján vagy bármely egyéb olyan eszközzel eleget lehet tenni, amely a  címzett számára 
lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok 
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

4. § (1) A  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a  tagok részvételével a  meghatározott dolog tulajdonjogának 
megszerzésére lehetőséget szerző tag kijelölése érdekében nyilvános kiválasztást tart.

 (2) A  fogyasztói csoport tagja az  általa előre meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére – a  nyilvános 
kiválasztás keretében – sorsolás útján vagy a szerződésben meghatározott többletfeltétel vállalása esetén szerezhet 
lehetőséget.

 (3) A nyilvános kiválasztásról – a helyszín és az időpont pontos megjelölésével –, valamint annak (2) bekezdés szerinti 
módjáról a  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a  fogyasztói csoport valamennyi tagját írásban értesíti. 
Az értesítést tértivevényes postai küldeményként vagy a tag kérésére elektronikus úton úgy kell megküldeni, hogy 
azt a tag a nyilvános kiválasztást legalább nyolc nappal megelőzően megkapja.

 (4) A  meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére csak olyan tag szerezhet lehetőséget, aki a  nyilvános 
kiválasztás megkezdésének időpontjáig a szerződés szerint esedékes valamennyi fizetési kötelezettségének eleget 
tett.

5. § (1) A  nyilvános kiválasztásról a  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás jegyzőkönyvet készít. A  jegyzőkönyvet 
a fogyasztói csoport jelenlévő tagjai közül – egyszerű többséggel – választott két tag hitelesíti.

 (2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) a kiválasztás helyét,
b) a kiválasztás időpontját,
c) a fogyasztói csoport jelenlévő tagjainak számát és
d) a  meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére lehetőséget szerző tag által előre meghatározott 

dolog tulajdonjogának megszerzésére – a szerződés szerint – fordítandó összeget.
 (3) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet a nyilvános kiválasztást követő 

tizenöt napon belül megküldi a hatóságnak.

6. § (1) Az  a  tag, aki meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére lehetőséget szerzett, a  szerződést rendes 
felmondással nem szüntetheti meg mindaddig, amíg a szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettségének 
maradéktalanul eleget nem tett.

 (2) A szerződés rendes felmondása esetén a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a tag által a szerződés alapján 
– a meghatározott dolog megszerzése érdekében – a  felmondásig teljesített befizetések összegét a szerződésben 
meghatározott időtartam lejártát megelőzően a  szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően és 
kizárólag a  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás saját pénzeszközei terhére fizetheti vissza. Ha a  fogyasztói 
csoportot működtető vállalkozás visszafizetést saját pénzeszköze terhére nem teljesít, a  taggal való elszámolásra 
a szerződésben rögzített időtartam végén kerül sor.

 (3) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a szerződést rendes felmondással nem szüntetheti meg.
 (4) A  tag a  szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás 

az  e  rendeletben foglalt – taggal szembeni – kötelezettségét megszegi. A  szerződés azonnali hatállyal történő 
felmondása esetén a  fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a  tag által az  azonnali hatályú felmondásig 
teljesített befizetések összegét köteles a saját pénzeszközei terhére a felmondás közlésétől számított hatvan napon 
belül visszafizetni.

 (5) A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a tag a szerződésben 
foglalt rendelkezéseket súlyosan megszegi, így különösen, ha ismételt felszólítás ellenére legalább három 
alkalommal határidőben nem tesz eleget a  szerződés szerinti fizetési kötelezettségének. A  szerződés azonnali 
hatállyal történő felmondása esetén a  taggal való elszámolásra – a  felmondástól függetlenül – a  szerződésben 
rögzített időtartam végén kerül sor, a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás azonban jogosult a (2) bekezdés 
szerinti visszafizetési lehetőséggel élni.

 (6) Ha a  szerződés azonnali hatályú felmondására olyan taggal szemben kerül sor, aki a  meghatározott dolog 
tulajdonjogát már megszerezte, a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás jogosult arra, hogy a még hátralévő 
részletek teljes összegét azonnal lejárttá tegye, és a követelést a taggal szemben érvényesítse.
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 (7) Ha a  tag a  szerződésben megjelölt valamennyi fizetési kötelezettségét esedékesség előtt teljesíti, valamint 
a  meghatározott dolog tulajdonjogát megszerezte, a  szerződés teljesítettnek tekintendő, a  fogyasztói csoportot 
működtető vállalkozás további befizetéseket a tagtól nem követelhet.

7. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

8. §  Az e  rendeletben foglalt rendelkezéseket a  rendelet hatálybalépését megelőzően a  fogyasztói csoportba felvett 
fogyasztók tekintetében is alkalmazni kell.

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

10. §  E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6.  § 
(1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NFH)
„f ) végzi, illetve végezteti a  feladatainak és a  felügyelőségek feladatainak ellátásához szükséges laboratóriumi 
vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az  Élelmiszer- és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a  Mechanikai és 
Villamos Laboratóriumot;”

 (2) Az R. 6. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(Az NFH)
„i) az  Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a  hazai Európai Fogyasztói 
Központot;
j) ellátja a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és 
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 23.  cikk (1)  bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer 
(Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait.”

2. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„d) a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63/A.  § (3)  bekezdésében, 108/A.  § (7)  bekezdésében és 113.  § 
(2) bekezdésében,”
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.)

 (2) Az R. 8. § (2) bekezdése a következő h)–l) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„h) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10/B. § (2) bekezdésében,
i) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (2a) bekezdésében,
j) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében,
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k) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában,
l) a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében”
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.)

 (3) Az R. 8. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„f ) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. § (4) bekezdésében és 13. § (3) bekezdés 
a) pontjában”
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t és a felügyelőségeket jelöli ki.)

3. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdés g) pontjában az „m) pontjában” szövegrész helyébe az „m) pontjában,” szöveg lép.
 (2) Az R. 8. § (3) bekezdés e) pontjában a „b) pontjában” szövegrész helyébe a „b) pontjában,” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak 
megsegítéséről

A Kormány 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 a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  társadalmi felzárkózásért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat terhére
a) a 2008. augusztus 8-án Piricsén,
b) a 2008. november 2-án Nagycsécsen,
c) a 2008. december 15-én Alsózsolcán,
d) a 2009. február 23-án Tatárszentgyörgyön,
e) a 2009. április 22-én Tiszalökön és
f ) a 2009. augusztus 2-án Kislétán
elkövetett bűncselekmények (a továbbiakban: bűncselekmény) sértettjei és közvetlen egyéb áldozatai 
(a továbbiakban együtt: közvetlen áldozat) számára káraik megtérüléséhez pénzkifizetéssel hozzájárul.

 (2) A közvetlen áldozati minőségét annak a személynek kell megállapítani, aki
a) a bűncselekmény következtében testi sérülést szenvedett,
b) az  a)  pont szerinti személlyel vagy a  bűncselekmény következtében elhunyt személlyel az  elkövetés 

időpontjában közös háztartásban élt vagy
c) az a) pont szerinti személy vagy a bűncselekmény következtében elhunyt személy közeli hozzátartozója.

2. § (1) A közvetlen áldozati minőséget a miniszterrel e feladat ellátására szerződést kötött civil szervezet állapítja meg.
 (2) A  szerződés azzal a  civil szervezettel köthető meg, aki az  áldozatsegítés területén legalább egy évtizede aktív 

tevékenységet folytat és vállalja, hogy
a) az áldozatokkal közvetlenül felveszi a kapcsolatot és fogadja őket,
b) a  pénzkifizetéshez szükséges adatokat az  áldozatok kérelmére, illetve hozzájárulásával beszerzi és rögzíti, 

valamint
c) a közvetlen áldozati minőség megállapítására és a kár megtérüléséhez való hozzájárulás összegére javaslatot 

tesz.
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 (3) A  szerződés megkötését követően a  miniszter a  civil szervezet megnevezését és elérhetőségét a  Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

3. § (1) A miniszter akkor fogadhatja el a civil szervezet javaslatát, ha az tartalmazza
a) a közvetlen áldozat természetes személyazonosító adatait,
b) a közvetlen áldozat lakóhelyét,
c) a konkrét bűncselekmény megjelölését, és
d) a  kár megtérüléséhez való hozzájárulás kifizetéséhez szükséges további adatokat (ennek keretében 

a közvetlen áldozatnak a kifizetés módjára vonatkozó nyilatkozatát).
 (2) A  miniszter a  pénzkifizetést az  államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében 

meghatározottak szerint teljesíti, ha a  közvetlen áldozat lemond az  állammal és szerveivel szembeni 
– a bűncselekményből származó – igényéről.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 395. napon hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól

A Kormány
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) az engedélyezett bérleti rendszer keretében használt újrahasználható csomagolószerekre,
b) a  bérleti rendszert működtető engedélyesre, illetve a  bérleti rendszer részét képező csomagolószereket 

használókra,
c) a bérleti rendszer nyilvántartás-vezetési szabályaira, és
d) a bérleti rendszerben felhasznált csomagolószerekkel kapcsolatos tevékenységekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. bérletes csomagolószer: az  a  csomagolás létrehozására többször felhasználható csomagolószer, amelyet 

a bérbeadó kérelmére az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: 
Főfelügyelőség) felvett az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába;

2. bérletes csomagolószert használó:
a) az  a  gazdasági tevékenységet végző személy, aki a  bérleti rendszert üzemeltető személlyel 

–  e  rendelet alapján – a  bérletes csomagolószerek csomagolási célú használatára vonatkozóan 
szerződést kötött, vagy

b) aki olyan áruszállítmányt fogad, amely csomagolásának részét képezi a bérletes csomagolószer;
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3. engedélyes: az a gazdasági tevékenység keretében bérleti rendszert működtető személy, aki
a) megfelel a 3. §-ban meghatározott feltételeknek,
b) tulajdonosként vagy bérlőként jogosult a  bérletes csomagolószereket az  engedélyezett bérleti 

rendszer más szereplői számára csomagolási célú használat céljából ideiglenesen, bérleti díj 
ellenében átadni, és

c) a bérleti rendszer működtetésére a Főfelügyelőség hatályos engedélyével rendelkezik.

3. Az engedélyezés szabályai

3. §  A bérleti rendszer üzemeltetését a  Főfelügyelőség annak a  belföldön vagy külföldön nyilvántartásba vett, jogi 
személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet kérelemére engedélyezi:
a) amelynek jegyzett tőkéje legalább 25 millió forint vagy annak megfelelő összegű deviza, amely esetében 

a jegyzett tőke forintra történő átszámításához a kérelemnek a Főfelügyelőséghez történő benyújtása napján 
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza-középárfolyamot kell figyelembe venni;

b) amely olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, hogy annak alapján a  bérletes csomagolószerek 
mennyiségi számbavétele, az  azokat fizikailag birtokló személyek neve, címe, adószáma az  egyes bérletes 
csomagolószer-fajták tekintetében külön-külön, folyamatosan, naprakészen ellenőrizhető;

c) amelynek az állami adó- és vámhatóság felé nincs vám- vagy adótartozása, kivéve, ha arra részletfizetést vagy 
fizetési halasztást engedélyeztek, továbbá amely nyilatkozik arról, hogy egyéb köztartozása sem áll fenn;

d) amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt;
e) amely a bérleti rendszer üzemeltetésének nyilvántartásba vételét követő évtől független könyvvizsgáló által 

hitelesített (auditált) beszámolóval rendelkezik;
f ) amely a  bérleti rendszerhez történő csatlakozást mindazok számára biztosítja, akik az  általános szerződési 

feltételekben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

4. § (1) A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a kérelmező nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát, ügyintézőjének nevét és telefonszámát;
b) képviselet esetén a képviselő vagy pénzügyi képviselő nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát;
c) a csomagolószereknek az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába történő felvételére vonatkozó, 

a  környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott kérelmet, vagy a  Főfelügyelőség 
által kiadott nyilvántartási számot, ha a  csomagolószer a  bérleti rendszer engedélyezését megelőzően 
az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába már felvételre került; valamint

d) a csomagolószer megnevezését, típusazonosító jelét.
 (2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott jegyzett tőke rendelkezésre állását bizonyító okiratot,
b) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát a fennálló vám- vagy adótartozásról, egyéb köztartozásról,
c) a  kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely szerint vállalja, hogy a  regisztrált bérleti rendszer 

üzemeltetésének nyilvántartásba vételét követő évtől a  beszámolóját független könyvvizsgáló által 
hitelesíttetni (auditáltatni) fogja, és

d) a  regisztrált bérleti rendszer működési üzletszabályzatának tervezetét, ideértve az  általános szerződési 
feltételeket is (ha az nem magyar nyelven íródott, úgy azok hiteles magyar nyelvű fordítását).

5. §  Az engedélyesnek a kérelemben megadott adatokban bekövetkezett változást 30 napon belül a Főfelügyelőségnek 
be kell jelentenie.

6. §  A Főfelügyelőség az engedélyt visszavonja, ha
a) annak visszavonását az engedélyes kéri,
b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy
c) az  engedélyes az  e  rendeletben meghatározott kötelezettségeit a  Főfelügyelőség írásbeli felszólításában 

meghatározott határidőig nem teljesíti.

7. § (1) Az  engedély kiadását, annak módosítását vagy visszavonását a  Főfelügyelőség a  határozata egy példányának 
megküldésével közli az  állami adó- és vámhatósággal, továbbá az  Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
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 (2) A  Főfelügyelőség nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a  honlapján 
az  engedélyesek nevét, címét, adószámát, az  engedély számát és az  engedélyes által a  bérleti rendszerben 
használható csomagolószerek azonosító adatait.

4. Az engedélyes kötelezettségei

8. §  A regisztrált bérleti rendszert üzemeltető személy köteles:
a) a bérletes csomagolószeren olyan jelzést elhelyezni (a továbbiakban: típusazonosító jel), amely egyértelműen 

azonosítja a  regisztrált bérleti rendszert üzemeltető személyt vagy annak kapcsolt vállalkozását, de annak 
nem kell egyedileg azonosítania az azonos típusú bérletes csomagolószerek különböző darabjait,

b) a bérletes csomagolószert a bérletes csomagolószert használó személytől vagy ez utóbbi üzleti partnereitől 
teljes mennyiségben (saját maga vagy alvállalkozója, vagy – ha a  bérletes csomagolószer külföldre került 
kiszállításra – kapcsolt vállalkozása vagy annak alvállalkozója útján) visszafogadni és azt saját költségén 
–  figyelembe véve az  ésszerűségi, gazdaságossági követelményeket is – újbóli felhasználásra előkészíteni 
vagy előkészíttetni,

c) a csomagolás létrehozására alkalmatlanná vált bérletes csomagolószert a bérletes csomagolószert használó 
személytől vagy ez utóbbi üzleti partnereitől teljes mennyiségben visszafogadni,

d) a  bérletes csomagolószerek újbóli felhasználhatóságát – figyelembe véve az  ésszerűségi-gazdaságossági 
követelményeket is – saját költségén folyamatosan biztosítani saját tevékenysége keretében vagy 
alvállalkozó igénybevételével, és

e) a  bérleti rendszer többi szereplője részére csomagolási célú használatra átadott bérletes csomagolószerek 
mennyiségéről folyamatos, naprakész nyilvántartást vezetni csomagolószer-fajtánként és bérletes 
csomagolószer-használónkénti megbontásban.

9. §  Az engedélyesnek a bérletes csomagolószereket csomagolási célra használó személlyel kötött szerződése legalább 
az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a szerződő felek neve, székhelye, adószáma,
b) a  szerződés hatályosságának kezdő időpontja és – amennyiben határozott időre szól –, annak időtartama, 

továbbá
c) a csomagolószerek vámtarifaszáma, megnevezése, leírása, típusazonosító jele.

5. Eljáró hatóságok

10. § (1) A bérleti rendszer engedélyesét a Főfelügyelőség ellenőrzi, és eljár az engedélyben foglaltak megsértése esetén.
 (2) A  csomagolószert bérbevevőknél a  környezetvédelmi termékdíjra, továbbá a  bérleti rendszerre vonatkozó 

szabályok betartását az állami adó- és vámhatóság is ellenőrizheti.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–10. és 12. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 13. § 2014. március 15-én lép hatályba.

12. §  E rendelet tervezetének
a) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom 

szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8–10. cikke,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
15. cikk (7) bekezdése, és

c) a csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.
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13. §  A 3. § nyitó szövegrészében a „jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe „a polgári 
perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet” szöveg lép.

14. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„14/A.  § A  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3/A.  §-ában és 27.  § (2)  bekezdésében 
foglalt esetekben környezetvédelmi hatóságként az OKTF jár el.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.  törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Cskr.) 2.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, továbbá 
a 2. § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Csomagolásnak kell tekinteni továbbá
a) az  árucikket, ha a  2.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti fogalom-meghatározásnak a  csomagolás által még 
biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül megfelel, kivéve, ha az  adott árucikk a  termék szerves részét képezi, és 
erre az  árucikkre a  termék tartásához vagy megőrzéséhez a  termék teljes élettartama alatt szükség van, valamint 
az egyes alkotóelemeket együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, és
b) az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt árucikkeket, továbbá az értékesítés helyén eladott, 
megtöltött vagy az  értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos (eldobható) 
árucikkeket, ha azok csomagolási funkciót látnak el.
(3) A csomagolásba beépülő egyes alkotóelemeket és kiegészítő elemeket azon csomagolás részének kell tekinteni, 
amelybe azokat beépítették. Az  egy termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót 
ellátó kiegészítő elemeket csomagolásnak kell tekinteni, kivéve, ha azok a termék szerves részét képezik, és minden 
alkotóelemet együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szántak.
(4) A  csomagolásnak minősülő, illetve a  csomagolásnak nem minősülő tételeket (szemléltető példákat) 
az 1. melléklet tartalmazza.”

 (2) A Cskr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 24. §-a szerinti átvételi és visszavételi kötelezettség alapján el kell 
érni, hogy az egy naptári évben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegének – legalább 55% 
anyagában történő hasznosítása mellett – legalább 60%-át hasznosítsák úgy, hogy az egy naptári évben országosan 
képződő hulladékká vált csomagolás anyagfajtáinak teljes tömegéhez viszonyítva anyagfajtánként a  hasznosítási 
aránya a következő legyen:
a) üveg esetében 60%,
b) papír és karton esetében 60%,
c) fém esetében 50%,
d) fa esetében 15%,
e) műanyag esetében 22,5%, kizárólag azokat az  anyagokat figyelembe véve, amelyeket újból műanyagokká 
dolgoznak fel.”
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2. §  A Cskr. 17. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a  csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
I. mellékletének módosításáról szóló, 2013. február 7-i 2013/2/EU bizottsági irányelvnek“
(való megfelelést szolgálja.)

3. §  A Cskr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  A Cskr. 2. § (1) bekezdés 1. pontjában a „minden terméket” szövegrész helyébe a „minden árut” szöveg lép.

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

6. §  E rendelet tervezetének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

7. §  Ez a  rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
I. mellékletének módosításáról szóló, 2013. február 7-i 2013/2/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Szemléltető példák

 1. Szemléltető példák a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kritériumra:
1.1. Csomagolás

1.1.1. Édességet tartalmazó dobozok
1.1.2. CD-tokot borító fóliaburkolat
1.1.3. Katalógusok és magazinok borítékjai (magazinnal együtt)
1.1.4. Süteménnyel együtt árult süteményalátétek
1.1.5. Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag (pl. műanyag fólia, 

alumínium, papír) van feltekerve, kivéve azon rudakat, csöveket és hengereket, amelyeket 
egy gyártóberendezés részeiként kívánnak használni, nem pedig valamely termék értékesítési 
egységként való bemutatására

1.1.6. Olyan virágcserepek, amelyek csak a növény árusítására és szállítására szolgálnak, huzamos tartására 
nem alkalmasak

1.1.7. Injekciós oldatok üvegcséi
1.1.8. CD-k csomagolására használt (a CD-kkel együtt értékesített, tárolásra nem szolgáló) hengerek
1.1.9. Vállfák (ruhával együtt értékesítve)
1.1.10. Gyufásdobozok
1.1.11. Steril csomagolóanyagok (zacskók, tálcák és az áru sterilitását őrző egyéb anyagok)
1.1.12. Italos kapszulák (pl. kávé-, kakaó- vagy tejkapszulák), melyek használat során kiürülnek
1.1.13. Gázok tárolására szolgáló újratölthető acélpalackok, kivéve a porraloltókat

1.2. Nem csomagolás
1.2.1. A növény huzamos tartására alkalmas virágcserepek
1.2.2. Szerszámosládák
1.2.3. Teafilterek
1.2.4. Sajtot bevonó viaszréteg
1.2.5. Kolbászbél
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1.2.6. Vállfák (külön értékesítve)
1.2.7. Olyan italos kapszulák (pl. kávékapszulák, kávétasakok és filterpapír borítású kávépárnák), amelyek 

a használat során nem ürülnek ki
1.2.8. Nyomtatópatronok
1.2.9. CD-, DVD- és videokazetta-tokok (CD-vel, DVD-vel vagy videokazettával együtt értékesítve)
1.2.10. CD-hengerek (tároláshoz, üresen értékesítve)
1.2.11. Mosószerek vízben oldódó csomagolása
1.2.12. Kegyeleti célra használt gyertyatartók
1.2.13. Mechanikus darálók (újratölthető tartályba építve, pl. újratölthető borsdaráló)

 2. Szemléltetők példák a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kritériumra:
2.1. Csomagolás, ha az eladási helyen való feltöltésre tervezték és szánták

2.1.1. Papírból vagy műanyagból készült hordtasakok
2.1.2. Eldobható tányérok és poharak
2.1.3. Háztartási fólia
2.1.4. Szendvicses zacskók
2.1.5. Alufólia
2.1.6. Ruhatisztítókban a tiszta ruha csomagolására használt műanyag fólia

2.2. Nem csomagolás
2.2.1. Keverőpálcák
2.2.2. Eldobható evőeszközök
2.2.3. Csomagolópapír (külön értékesítve)
2.2.4. Papírból készült sütőformák (üresen értékesítve)
2.2.5.  ütemény nélkül árult süteményalátétek

 3. Szemléltető példák a 2. § (3) bekezdés szerinti kritériumra:
3.1. Csomagolás
 Közvetlenül a termékre akasztott vagy rögzített címkék
3.2. Csomagolás része

3.2.1. Szempillaecset, amely a tárolóeszköz záróelemének része
3.2.2. Tapadós címkék, amelyeket más csomagolási tételekre ragasztottak
3.2.3. Tűzőkapcsok
3.2.4. Műanyag védőtokok
3.2.5. Adagok mérésére szolgáló eszköz, amely a mosó- és tisztítószerek flakonját záró elem része
3.2.6. Mechanikus darálók (újra nem tölthető, termékkel töltött tartályba építve, pl. borssal teli borsdaráló)

3.3. Nem csomagolás
 Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) címkék”

A Kormány 535/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai 
rendszerének védelméről

A Kormány
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés c) pontjában,
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. § a) pontjában, valamint
a befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. §  E rendelet hatálya
a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti hitelintézetre és 

pénzügyi vállalkozásra,
b) az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény szerinti pénzforgalmi intézményre, 

elektronikuspénz-kibocsátó intézményre és a  Posta Elszámoló Központot működtető intézmény 
pénzforgalmi szolgáltatási és elektronikus pénzkibocsátási tevékenységére, valamint

c) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti befektetési vállalkozásra és árutőzsdei szolgáltatóra

(a továbbiakban együtt: intézmény) terjed ki.

2. § (1) Az  intézmény kialakítja a  pénzügyi szolgáltatási, a  kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a  befektetési szolgáltatási 
tevékenységének és kiegészítő szolgáltatásának ellátásához használt informatikai rendszer biztonságával 
kapcsolatos szabályozási rendszerét, valamint gondoskodik az  informatikai rendszer kockázatokkal arányos 
védelméről. A  szabályozási rendszerben meg kell határozni az  információ-technológiával szemben támasztott 
követelményeket, a  használatából adódó biztonsági kockázatok felmérésére és kezelésére vonatkozó szabályokat 
az  informatikai vállalatirányítás, a  tervezés, a  fejlesztés és a  beszerzés, valamint az  üzemeltetés, a  monitorozás és 
független ellenőrzés területén.

 (2) Az  intézmény az  informatikai rendszer biztonsági kockázatelemzését szükség szerint, de legalább kétévente 
felülvizsgálja és aktualizálja.

 (3) Az  informatika alkalmazásából fakadó biztonsági kockázatok figyelembevételével az  intézmény meghatározza 
a szervezeti és működési rendeket, a felelősségi, a nyilvántartási és a tájékoztatási szabályokat, a folyamatba épített 
ellenőrzési követelményeket és szabályokat.

3. § (1) Az intézmény kiépíti az informatikai rendszere biztonságos működtetését felügyelő informatikai ellenőrző rendszert 
és azt folyamatosan működteti.

 (2) A  biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a  biztonsági kockázattal arányos módon 
gondoskodni kell legalább az alábbiakról:
a) a  rendszer legfontosabb elemeinek (eszközök, folyamatok, személyek) egyértelmű és visszakereshető 

azonosításáról,
b) az  informatikai biztonsági rendszer önvédelmét, kritikus elemei védelmének zártságát és teljeskörűségét 

biztosító ellenőrzésekről, eljárásokról,
c) a  rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról 

(hozzáférési szintek, egyedi jogosultságok, engedélyezésük, felelősségi körök, hozzáférés naplózás, rendkívüli 
események),

d) olyan biztonsági környezetről, amely az  informatikai rendszer működése szempontjából kritikus folyamatok 
eseményeit naplózza, alkalmas a naplózás rendszeres (esetleg önműködő) és érdemi értékelésére, valamint 
lehetőséget nyújt a nem rendszeres események kezelésére is,

e) a távadatátvitel bizalmasságáról, sértetlenségéről és hitelességéről,
f ) az adathordozók szabályozott és biztonságos kezeléséről, valamint
g) a rendszer biztonsági kockázattal arányos vírus- és más rosszindulatú program elleni védelméről.

 (3) Az  intézmény tevékenysége ellátásához, nyilvántartásai naprakész és biztonságos vezetéséhez a  biztonsági 
kockázatelemzés alapján indokolt védelmi intézkedéseket megvalósítja, és rendelkezik
a) informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó utasításokkal és előírásokkal, valamint a  fejlesztésre 

vonatkozó tervekkel,
b) minden olyan dokumentációval, amely az  üzleti tevékenységet közvetlenül vagy közvetve támogató 

informatikai rendszerek folyamatos és biztonságos működését – még a szállító, valamint a rendszerfejlesztő 
tevékenységének megszűnése után is – biztosítja,

c) a  szolgáltatások ellátásához szükséges informatikai rendszerrel, valamint a  szolgáltatások folytonosságát 
biztosító tartalék berendezésekkel, illetve e  berendezések hiányában az  ezeket helyettesítő egyéb 
– a tevékenységek, illetve szolgáltatások folytonosságát biztosító – megoldásokkal,

d) olyan informatikai rendszerrel, amely lehetővé teszi az  alkalmazási környezet biztonságos elkülönítését 
a fejlesztési és a tesztelési környezettől, valamint a megfelelő változáskövetés és változáskezelés fenntartását,

e) az  informatikai rendszer szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan 
helyreállítási tervekkel, biztonsági mentésekkel és mentési renddel (mentések típusa, módja, visszatöltési és 
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helyreállítási tesztek, eljárási rend), amelyek az  adott rendszer helyreállíthatóságát a  rendszer által nyújtott 
szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül lehetővé teszik,

f ) jogszabályban meghatározott nyilvántartás ismételt előhívására alkalmas adattároló rendszerrel, amely 
biztosítja, hogy az archivált anyagokat a jogszabályokban meghatározott ideig, de legalább öt évig, bármikor 
visszakereshetően, helyreállíthatóan megőrizzék, valamint

g) a szolgáltatásai folyamatosságát akadályozó rendkívüli események kezelésére szolgáló tervvel.
 (4) A (3) bekezdés e) pontja szerinti mentéseket kockázati szempontból elkülönítetten és tűzbiztos módon kell tárolni, 

valamint gondoskodni kell a mentések forrásrendszerrel azonos szintű hozzáférési védelméről.

4. § (1) Az intézménynél mindenkor rendelkezésre kell állnia
a) az  általa fejlesztett, megrendelésére készített informatikai rendszer felépítésének és működtetésének 

az ellenőrzéséhez szükséges rendszerleírásoknak és modelleknek,
b) az  általa fejlesztett, megrendelésére készített informatikai rendszernél az  adatok szintaktikai szabályainak, 

az adatok tárolási szerkezetének,
c) az  informatikai rendszer elemeinek az  intézmény által meghatározott biztonsági osztályokba sorolási 

rendszerének,
d) az adatokhoz történő hozzáférési rend meghatározásának,
e) az adatgazda és a rendszergazda kijelölését tartalmazó dokumentumnak,
f ) az alkalmazott szoftvereszközök jogtisztaságát bizonyító szerződéseknek, valamint
g) az informatikai rendszert alkotó ügyviteli, üzleti szoftvereszközök teljes körű és naprakész nyilvántartásának.

 (2) A szoftvereknek együttesen alkalmasaknak kell lenniük
a) a működéshez szükséges és jogszabályban előírt adatok nyilvántartására,
b) a pénzeszközök és a pénzügyi eszközök biztonságos nyilvántartására,
c) az  intézmény tevékenységével összefüggő országos informatikai rendszerekhez történő közvetlen vagy 

közvetett csatlakozásra, ideértve a pénzforgalmi számlák cégbíróság felé történő bejelentését is,
d) a tárolt adatok ellenőrzéséhez való felhasználására, valamint
e) a biztonsági kockázattal arányos logikai védelemre és a sérthetetlenség védelmére.

5. §  Az intézmény a  belső szabályzatában meghatározza az  egyes munkakörök betöltéséhez szükséges informatikai 
ismeretet.

6. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól

A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 290. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
(a  továbbiakban: Hpt.) 3.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet 
végző vállalkozásra (a továbbiakban együtt: szolgáltató) terjed ki.

2. § (1) A  Hpt. 3.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatás engedélyezése iránti kérelemhez 
mellékelni kell
a) a kérelmező létesítő okiratát,
b) a kérelmező bejegyzéséről szóló cégbírósági végzést – ennek hiányában a bejegyzés iránti kérelmet, annak 

igazolásával együtt, hogy a  bejegyzés iránti kérelmet a  cégbíróság átvette –, bejegyzett cég esetében  
30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
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c) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy az  alapításban részt vevő személynek, már 
működő cég esetén a  kérelmezőnek az  adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a  társadalombiztosítási 
szervvel szemben 30 napnál régebben lejárt tartozása nincs,

d) a  tervezett működési terület (országos kiterjedésű vagy meghatározott területi egységre korlátozott) 
meghatározását tartalmazó iratot,

e) a  kérelmező szervezeti felépítésének, az  irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását, ha ezeket 
a létesítő okirat részletesen nem tartalmazza,

f ) külföldi székhelyű kérelmező esetében nyilatkozatot a  kérelmező kézbesítési megbízottjáról, aki csak 
Magyarországon bejegyzett ügyvéd, illetve ügyvédi iroda lehet,

g) annak igazolását, hogy a  kérelmező rendelkezik a  szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel,

h) az induló tőke teljes összegének befizetésére vonatkozó igazolást,
i) a h) pontban szereplő összeg teljes vagy részleges felhasználása esetén igazolást és nyilatkozatot arról, hogy 

a felhasználás milyen mértékben történt az alapítás és a működés megkezdése érdekében,
j) a középtávú – az első három évre vonatkozó – üzleti tervet,
k) a folytatni kívánt tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzatot,
l) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatási tevékenységét mikor kívánja megkezdeni,
m) nyilatkozatot arról, hogy a  jogszabályban meghatározott, és jogszabályon alapuló adatszolgáltatások 

teljesítésére felkészült.
 (2) A  Hpt. 3.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatás engedélyezése iránti kérelemhez 

mellékelni kell
a) a kérelmező létesítő okiratát,
b) a kérelmező bejegyzéséről szóló cégbírósági végzést – ennek hiányában a bejegyzés iránti kérelmet, annak 

igazolásával együtt, hogy a  bejegyzés iránti kérelmet a  cégbíróság átvette –, bejegyzett cég esetében 
harminc napnál nem régebbi cégkivonatot,

c) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy az  alapításban részt vevő személynek, már 
működő cég esetén a  kérelmezőnek az  adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a  társadalombiztosítási 
szervvel szemben 30 napnál régebben lejárt tartozása nincs,

d) a  tervezett működési terület (országos kiterjedésű vagy meghatározott területi egységre korlátozott) 
meghatározását tartalmazó iratot,

e) a  kérelmező szervezeti felépítésének, az  irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását, ha ezeket 
a létesítő okirat részletesen nem tartalmazza,

f ) külföldi székhelyű kérelmező esetében nyilatkozatot a  kérelmező kézbesítési megbízottjáról, aki csak 
Magyarországon bejegyzett ügyvéd, illetve ügyvédi iroda lehet,

g) annak igazolását, hogy a  kérelmező rendelkezik a  szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel,

h) az induló tőke teljes összegének befizetésére vonatkozó igazolást,
i) a h) pontban szereplő összeg teljes vagy részleges felhasználása esetén igazolást és nyilatkozatot arról, hogy 

a felhasználás milyen mértékben történt az alapítás és a működés megkezdése érdekében,
j) a középtávú – az első három évre vonatkozó – üzleti tervet,
k) a folytatni kívánt tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzatot,
l) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatási tevékenységét mikor kívánja megkezdeni,
m) nyilatkozatot arról, hogy a  jogszabályban meghatározott, és jogszabályon alapuló adatszolgáltatások 

teljesítésére felkészült,
n) annak igazolását, hogy a kérelmező rendelkezik a feldolgozni tervezett készpénz mennyiségének megfelelő 

kapacitású, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bank (a továbbiakban: Felügyelet) által sikeresen bevizsgált típusú bankjegyvizsgáló géppel.

 (3) Az  állami adóhatóságtól beszerezhető (1)  bekezdés c)  pontja és (2)  bekezdés c)  pontja szerinti igazolással 
egyenértékű, ha az adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 (4) A  hitelintézetnek nem kell igazolnia a  szolgáltatás engedélyezése iránti eljárásban az  (1)  bekezdés a)–f ) és 
h)–i) pontjában és a (2) bekezdés a)–f ) és h)–i) említett feltételek meglétét.

 (5) Ha külföldi vállalkozás fióktelepe útján kíván a  Hpt. 3.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatást végezni, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az (1) bekezdés d)–m) pontjában foglaltakat és
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a) a külföldi vállalkozás alapító okiratát,
b) a külföldi vállalkozás három hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy igazolást arról, hogy a külföldi 

vállalkozást a vállalati (gazdasági) nyilvántartásba bejegyezték,
c) a külföldi vállalkozás székhelye szerinti felügyeleti hatóságtól származó engedélyének másolatát,
d) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy a  külföldi vállalkozásnak a  magyarországi 

és a  székhelye szerinti államban lévő adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel 
szemben tartozása nincs,

e) a  külföldi vállalkozás előző gazdasági évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített mérlegét és 
eredmény-kimutatását,

f ) nyilatkozatot arról, hogy a külföldi vállalkozásnak milyen mérlegen kívüli kötelezettségei vannak,
g) a külföldi vállalkozás tulajdonosi szerkezetének, valamint azon körülményeknek a részletes leírását, amelyek 

miatt a külföldi vállalkozás kapcsolatban álló személyek csoportjához tartozónak minősül, továbbá az irányító 
vállalat előző évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha az  irányító vállalat konszolidált beszámoló 
készítésére kötelezett,

h) a  kérelemben érintett személyek teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy hozzájárulnak az  engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának 
a Felügyelet által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez,

i) a  kérelmező által folytatott, a  székhely szerinti felügyeleti hatóság által engedélyezett tevékenységek 
megjelölését, valamint azokat a helységeket, ahol ezeket a tevékenységeket végzi,

j) a  fióktelep vezető állású személyének döntési jogkörét, valamint a  kérelmező azon testületeit, amelyek 
hozzájárulása nélkül bizonyos döntések nem érvényesek, valamint

k) a székhely szerinti felügyeleti hatóság nyilatkozatát arról, hogy a nem magyar állampolgárságú vezető állású 
személlyel szemben nem állnak fenn kizáró okok e munkakör betöltésével, és ellátásával kapcsolatban.

 (6) Ha külföldi vállalkozás fióktelepe útján kíván a  Hpt. 3.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatást végezni, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés d)–n) pontjában foglaltakat és
a) a külföldi vállalkozás alapító okiratát,
b) a külföldi vállalkozás három hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy igazolást arról, hogy a külföldi 

vállalkozást a vállalati (gazdasági) nyilvántartásba bejegyezték,
c) a külföldi vállalkozás székhelye szerinti felügyeleti hatóságtól származó engedélyének másolatát,
d) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy a  külföldi vállalkozásnak a  magyarországi 

és a  székhelye szerinti államban lévő adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel 
szemben tartozása nincs,

e) a  külföldi vállalkozás előző gazdasági évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített mérlegét és 
eredmény-kimutatását,

f ) nyilatkozatot arról, hogy a külföldi vállalkozásnak milyen mérlegen kívüli kötelezettségei vannak,
g) a külföldi vállalkozás tulajdonosi szerkezetének, valamint azon körülményeknek a részletes leírását, amelyek 

miatt a külföldi vállalkozás kapcsolatban álló személyek csoportjához tartozónak minősül, továbbá az irányító 
vállalat előző évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha az  irányító vállalat konszolidált beszámoló 
készítésére kötelezett,

h) a  kérelemben érintett személyek teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy hozzájárulnak az  engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának 
Felügyelet által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez,

i) a  kérelmező által folytatott, a  székhely szerinti felügyeleti hatóság által engedélyezett tevékenységek 
megjelölését, valamint azokat a helyiségeket, ahol ezeket a tevékenységeket végzi,

j) a  fióktelep vezető állású személyének döntési jogkörét, valamint a  kérelmező azon testületeit, amelyek 
hozzájárulása nélkül bizonyos döntések nem érvényesek, valamint

k) a székhely szerinti felügyeleti hatóság nyilatkozatát arról, hogy a nem magyar állampolgárságú vezető állású 
személlyel szemben nem állnak fenn kizáró okok e munkakör betöltésével, és ellátásával kapcsolatban.

 (7) A szolgáltatásnak fióktelep által történő folytatásához a Felügyelet az engedélyt abban az esetben adja meg, ha
a) – külföldi pénzügyi intézmény kérelmező esetén – érvényes és hatályos, a  felügyeleti hatóságok kölcsönös 

elismerésén alapuló, továbbá a  fióktelepek felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési 
megállapodás van a  Felügyelet és a  kérelmező külföldi vállalkozás székhelye szerinti felügyeleti hatóság 
között,
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b) a kérelmező külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott 
követelményeket kielégítő pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi előírásokkal,

c) a  kérelmező külföldi vállalkozás rendelkezik a  magyar jogszabályok által támasztott követelményeket 
kielégítő adatkezelési szabályzattal,

d) a  kérelmező külföldi vállalkozás nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a  fióktelep cégneve alatt 
keletkezett kötelezettségekért,

e) a  kérelmező külföldi vállalkozás benyújtja a  székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre 
vonatkozó engedélyét, és hozzájáruló nyilatkozatát vagy tudomásulvételét, valamint

f ) külföldi pénzügyi intézmény kérelmező esetén a kérelmező székhelye szerinti állam jogszabályai biztosítják 
a pénzügyi intézmény prudens, biztonságos működését.

 (8) Már működő fióktelep esetén az engedélyezés iránti kérelemhez – az (5) és (6) bekezdésben felsoroltak helyett, ha 
azokat a  Felügyelet előtt korábban folyt engedélyezési eljárásban már bemutatták – a  külföldi vállalkozás alapító 
okiratát és a  fióktelep bejegyzéséről szóló cégbírósági végzést, ennek hiányában a  bejegyzés iránti kérelmet, 
annak igazolásával együtt, hogy a  bejegyzés iránti kérelmet a  cégbíróság átvette, bejegyzett fióktelep esetében 
harminc napnál nem régebbi cégkivonatot kell becsatolni. A Felügyelet a kérelmezőt bármikor felhívhatja a  (5) és 
(6) bekezdésben meghatározott feltételek igazolására.

 (9) Ha a  kérelmező az  (1)  bekezdés c)  pontjában, a  (2)  bekezdés c)  pontjában, az  (5)  bekezdés d)  pontjában, illetve 
a (6) bekezdés d) pontjában meghatározott, valamely magyarországi köztartozására vonatkozó adatot nem igazolja, 
a Felügyelet megkeresi a köztartozásról nyilvántartást vezető szervet. A nyilvántartást vezető szerv a lejárt, meg nem 
fizetett köztartozás fennállásáról vagy annak hiányáról tájékoztatja a Felügyeletet.

3. §  A pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez – a  2.  § (2)  bekezdésében felsoroltakon kívül – 
mellékelni kell
a) a  vezető állású személy, a  pénzfeldolgozási tevékenység irányításáért közvetlenül felelős vezető, valamint 

a  pénzfeldolgozási tevékenységet közvetlenül végző személy esetén a  bűnügyi nyilvántartó szerv által 
kiállított – büntetlen előéletet igazoló – hatósági bizonyítványt, vagy a  személyes joga szerinti ennek 
megfelelő okiratot,

b) az  a)  pont alatti személyek tekintetében a  vámhatóság szabálysértési hivatalának igazolását a  Hpt. 78.  § 
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek igazolását,

c) a vezető állású személy iskolai végzettségét igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
d) a felelősségbiztosítás megkötését igazoló okmány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát,
e) nyilatkozatot arról, hogy az  engedélyt kérő működése során megtartja a  pénzfeldolgozási tevékenység 

folytatására vonatkozó jogszabályban foglaltakat,
f ) a tevékenység végzésére vonatkozó belső ügyviteli szabályzatot és biztonsági szabályzatot, valamint
g) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályzatot.

4. §  A fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez – a  2.  § 
(1) bekezdésében foglaltakon kívül – mellékelni kell:
a) a vezető állású személy esetén a Hpt. 77. §-ában meghatározott feltételek igazolását,
b) a klíringtagokkal kötendő elszámolásforgalmi szerződés tervezetét,
c) az elszámolásforgalom lebonyolítását végző átutalási rendszer, valamint a biztonsági és informatikai rendszer 

működtetésére vonatkozó belső szabályzatokat és ügyviteli utasításokat,
d) a pénzforgalmi elszámolóház üzletszabályzatát és szabályzatait,
e) az adattovábbító és kommunikációs rendszerek (hálózatok) részletes leírását, valamint
f ) üzletmenet folytonossági tervet.

5. §  A Felügyelet az  engedélyt meghatározott időre, feltételhez kötötten, valamint korlátozott tevékenységi körrel, 
területi korlátozással, a szolgáltatási tevékenységen belül pedig üzletági vagy termékkorlátozással is megadhatja.

6. §  Ha a  kérelmező a  2.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában és a  2.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott 
adatokat nem mellékeli, a  Felügyelet adatszolgáltatási kérelemmel fordul a  szükséges adatokról nyilvántartást 
vezető hatósághoz vagy bírósághoz.
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7. § (1) A  Hpt. 3.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó engedély iránti 
kérelmet a Felügyelet elutasítja, ha a kérelmező
a) az engedélyezési eljárásban megtévesztő vagy valótlan adatot közöl,
b) nem felel meg a jegyzett tőkére, a társasági formára, a tulajdonlásra vonatkozó törvényi követelményeknek,
c) külföldi székhelyű, nincs kézbesítési megbízottja vagy a 2. § (7) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike 

nem teljesül.
 (2) A Felügyelet az engedély iránti kérelmet elutasíthatja, ha a kérelmező

a) a jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel nem rendelkezik,
b) üzleti terve, az  engedély iránti kérelemhez mellékelt egyéb irat, továbbá a  Felügyelet rendelkezésére 

álló bármely okirat, adat vagy információ alapján megállapítható, hogy a  kérelmező nem tud megfelelni 
a működésre vonatkozó jogszabályok előírásainak.

8. § (1) A Felügyelet a Hpt. 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó engedélyt 
visszavonja, ha
a) azt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabályt sértő módon szerezték meg,
b) a szolgáltató törvény által tiltott tevékenységet folytat,
c) a szolgáltató már nem felel meg a tevékenységre vonatkozó jogszabály előírásainak,
d) a szolgáltató tevékenységi engedélyét a Hpt. 32. § (2) bekezdésének megfelelően visszaadja,
e) a székhely szerinti felügyeleti hatóság a külföldi vállalkozás engedélyét visszavonta,
f ) a szolgáltató nem tud eleget tenni kötelezettségeinek.

 (2) A Felügyelet a szolgáltató engedélyét visszavonhatja, ha
a) a  szolgáltató súlyosan megsértette a  számvitelre, illetve ellenőrzésre vonatkozó, továbbá a  tevékenységre 

vonatkozó jogszabály vagy a Felügyelet határozataiban foglalt előírásokat,
b) olyan körülmény áll fenn, amely miatt a  szolgáltató e  rendelet hatálya alá tartozó működése súlyosan 

veszélyezteti vagy sérti az ügyfelek érdekeit, akadályozhatja a pénzforgalmat,
c) a szolgáltató az engedély kézhezvételétől számított egy hónapon belül a tevékenységét nem kezdi meg,
d) a szolgáltató három hónapon keresztül nem folytat szolgáltatási tevékenységet,
e) fennáll a veszélye annak, hogy a szolgáltató nem tud eleget tenni kötelezettségeinek,
f ) a szolgáltató ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult,
g) fióktelep esetén a  2.  § (5)  bekezdés a) és b), d)–k)  pontjában, 2.  § (6)  bekezdés a) és b), d)–k)  pontjában, 

valamint (7) és (8) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike már nem teljesül.

9. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és
az 1. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (3) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdésében,
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a 10. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában,
a 11. alcím tekintetében a  tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény 451.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és a  befektetési 
vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi 
CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) 
és c) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében,
a 15. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,
a 16. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában, valamint 
a  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011.  évi 
LXXV. törvény 11. § a) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 20. alcím tekintetében a  fogyasztóvédelemről szóló 1997.  évi CLV.  törvény 55.  § (1)  bekezdés h)  pontjában, valamint 
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 21. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés 
e) pontjában,
a 22. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés 
e) pontjában, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés m) pontjában,
a 24. alcím tekintetében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény 290. § (1) bekezdés 
h)  pontjában, valamint a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 28. alcím tekintetében devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének 
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában,
a 29. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (3) bekezdésében,
a 31. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a)–l) pontjában,
82.  § a)  pontja tekintetében a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés c) pontjában,
82. § b), c), e) és f ) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,
82.  § d)  pontja tekintetében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 290.  § 
(1) bekezdés d) pontjában,
82.  § g)–i)  pontja tekintetében a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f ) pontjában,
82.  § j)  pontja tekintetében a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról

1. § (1) A  lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 215/1996. 
Korm. rend.) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A lakás-előtakarékosság állami támogatását a központi költségvetés „Egyéb lakástámogatások” előirányzatából 
kell finanszírozni.”

 (2) A 215/1996. Korm. rend. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett iratok különösen a következők:
a) lakótelek vásárlása, lakás vagy családi ház vásárlása, cseréje esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-
másolat, az  adásvételi szerződés, vagy a  tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat, a  vételár 
vagy a  pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okirat, valamint – amennyiben az  előző iratok azt nem 
tartalmazzák – a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedélyét tartalmazó okirat;
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b) lakás vagy családi ház építése, bővítése esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat, az  építési 
engedély és az építési engedély érvényességi időtartamán belül keletkezett, a felhasználást igazoló számlák;
c) lakás, családi ház vagy közös tulajdonban, illetve lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek felújítása, 
korszerűsítése, helyreállítása, valamint közművek, kommunális létesítmények kialakítása esetén 30 napnál nem 
régebbi hiteles tulajdonilap-másolat és a felhasználást igazoló számlák;
d) lakáscélú kölcsön, pénzügyi lízing kiváltása esetén a  tartozást nyilvántartó vagy a  lízingbe adó pénzügyi 
intézménynek a kiváltásról szóló igazolása;
e) az a)–c) pont esetében, ha a lakáscélú felhasználás a lakáselőtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett, továbbá 
ezen személyek közeli hozzátartozója által az Ltv. 8. §-ában meghatározott – a tulajdonjogon kívüli – más jogcímen 
használt ingatlanon valósul meg, akkor a  30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat mellett be kell 
nyújtani a használat jogcímét igazoló iratokat is.”

 (3) A 215/1996. Korm. rend. 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  lakás-takarékpénztár a  lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan számlát, lakáscélú kölcsön, pénzügyi 
lízing kiváltásáról szóló igazolást, illetve adásvételi szerződés vagy a  tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló 
egyéb okirat alapján a  vételár vagy a  pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okiratot fogadhat el, amely 
az  elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási értesítő dátumát, illetve felmondással történő megszűnés esetén 
a felmondásról szóló nyilatkozat lakás-takarékpénztárhoz való megérkezésének napját követően keletkezett.
(6) Az  igénybe vett összeg felvételét megelőzően kell benyújtani a  (2)  bekezdésben felsorolt iratok közül 
az  adásvételi szerződést, a  tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okiratot, valamint az  építési 
engedélyt. A (2) és (3) bekezdésben felsorolt iratok közül az igénybe vett összeg felvételét követő
a) 30 napon belül kell benyújtani a lakáscélú kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltásáról szóló igazolást, a (3) bekezdés 
a) pont 3. alpontjában és a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott iratokat,
b) 18 hónapon belül kell benyújtani a lakás vagy családi ház építésére, bővítésére vonatkozó számlákat, valamint
c) 120 napon belül kell benyújtani az egyéb szükséges iratokat.”

2. A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében 
az  „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény” szövegrész helyébe 
az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény” szöveg lép.

3. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. 
(XII. 22.) Korm. rendelet 1/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi 
CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott fogalom, kivéve a csekket;”

4. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/1998. Korm. rend.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya a  Törvény 1.  § (5)  bekezdésében és 2.  § (2)  bekezdésében meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások keretében az  Eximbank által a  magyar áruk létrehozásához és értékesítéséhez, valamint 
a szolgáltatásokhoz
a) a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 6.  § 
(1) bekezdés 40. pont a) alpontja és b) alpont ba) alpontja szerint nyújtott
aa) exporthitelekre,
ab) belföldi és külföldi hitelintézeteknek nyújtott exporthitelekre (a továbbiakban: refinanszírozási exporthitel),
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ac) beszállítói hitelekre, exportcélú befektetési hitelekre, külföldön megvalósuló befektetési hitelekre 
(a továbbiakban: egyéb export célú hitel),
ad) a belföldi és külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb export célú hitelekre (a továbbiakban: egyéb export célú 
refinanszírozási hitel) és
b) a  Hpt. 6.  § (1)  bekezdés 40.  pont a)  alpontja és b)  alpont ba)  alpontjában szereplő pénzkölcsönügyletek közül 
a külkereskedelmi szerződésből eredő exportköveteléshez adott megelőlegezésre, vagy engedményezés (faktoring, 
forfeit ügylet) keretében történő megvásárlására, leszámítolására (a továbbiakban: pénzkölcsön)
terjed ki.”

 (2) A 85/1998. Korm. rend. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamatkiegyenlítés két éves és két éven túli futamidejű exporthitelek, refinanszírozási exporthitelek és pénzkölcsönök 
finanszírozásához csak akkor vehető igénybe, ha)
„a) az  OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek esetében azok megfelelnek az  OECD Tanácsának 
vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásában meghatározottaknak és”

5. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25/A.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem fogadható el a  bankgarancia, ha a  bankgaranciát nyújtó vagy felülgarantáló hitelintézettel szemben 
a  hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 189.  §-a szerinti kivételes 
intézkedésre kerül sor.”

6. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Hatályát veszti a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében 
az „(a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont)” 
szövegrész.

7. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) 
Korm. rendelet módosítása

7. §  A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Hpt.)” szövegrész helyébe az  „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)” szöveg, és

b) 15.  § (3)  bekezdésében a  „Hpt. 129.  §-a (3)  bekezdésének b)  pontja” szövegrész helyébe a  „Hpt. 256.  § 
(1) bekezdés b) pontja” szöveg

lép.

8. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 12/2001. Korm. rend.) 1. § 
(4)  bekezdés 5.  pontjában az „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvényben” 
szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben” szöveg lép.

9. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a  gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább 
egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a  használt, legalább komfortos lakás 
vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten 
és megyei jogú városokban a  12 millió forintot, vidéken a  8 millió forintot. A  lakás vételára legfeljebb 10%-kal 
térhet el a  hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől, de nem lehet több, mint a  település besorolása 
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szerinti, e  bekezdésben meghatározott vételár korlát. Azt, hogy a  használt lakás a  lakhatás feltételeinek 
a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelel, a hitelintézet a helyszínen is köteles ellenőrizni. A fiatalok 
otthonteremtési támogatásának összege megegyezik az  (5)  bekezdés szerinti kedvezménnyel, de nem haladhatja 
meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át.”

 (2) A 12/2001. Korm. rend. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (3)  bekezdés szerinti támogatás abban az  esetben is igényelhető a  gyermek születésének vagy 
örökbefogadásának időpontjában meglévő, b) pont szerinti kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére, ha
a) a támogatott személy a (3) bekezdés szerinti támogatást a b) pont szerinti szerződést megelőzően született vagy 
örökbefogadott gyermeke után már igénybe vette,
b) a támogatott személy 2009. július 1-jét megelőzően megkötött kölcsönszerződéssel rendelkezik,
c) a támogatott személynek a  b)  pont szerinti kölcsönszerződés megkötését követően gyermeke születik vagy 
gyermeket fogad örökbe, és
d) a támogatott személy a  b)  pont szerinti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos személyi és 
egyéb feltételeknek megfelel.”

 (3) A 12/2001. Korm. rend. 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6)  bekezdés szerint igénybe vett támogatást a  kölcsönből még fennálló tartozás törlesztésére lehet 
fordítani. Az  e  bekezdés szerinti támogatás számításánál figyelembe kell venni a  születés időpontjában, 
örökbefogadásnál az  örökbefogadás időpontjában meglévő (1)  bekezdés szerinti gyermekeket. A  12.  § szerinti 
kölcsön esetén a  támogatás igénybevételét követően született vagy örökbefogadott gyermek születésének vagy 
örökbe fogadásának időpontjáig esedékessé vált és az adós terhére elszámolt szerződéses kamatoknak e bekezdés 
szerinti támogatásra jutó összegét is jóvá kell írni.”

10. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha az  igénylő házaspár nem tesz eleget a  megelőlegező kölcsönszerződést − (2)  bekezdés szerinti  − 
lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettségének, a  hitelintézet levélben felszólítja 
a  támogatott személyt, hogy a  szerződéskötésnek a  felszólítás szerinti 15 napos határidőn belül tegyen eleget. 
Ennek elmulasztása esetén a  szerződés a  felszólítást követő 16. napon a  támogatott személy nyilatkozattételének 
elmulasztásával megvalósuló ráutaló magatartásával létrejön. A  hitelintézet a  felszólítást és a  megelőlegező 
kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító − a támogatott személy aláírását nem tartalmazó − 
szerződést, annak létrejöttét követő legfeljebb 10 napon belül megküldi a  támogatott személy és a  Kincstár 
támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve részére. A  Kincstár támogatással 
érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve határozattal megállapítja a  megelőlegező 
kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét, majd a  határozat jogerőre 
emelkedését követően megkeresi a  támogatott lakás fekvése szerint illetékes járási földhivatalt a  támogatási 
összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az  azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 
támogatott lakásra történő bejegyeztetése iránt. A  Kincstárnak a  támogatással érintett ingatlan fekvésének helye 
szerint illetékes területi szerve az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési 
tilalom bejegyzéséről a  megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés 
létrejöttét megállapító jogerős határozat megküldésével egyidejűleg értesíti a  hitelintézetet. A  hitelintézet 
a  Kincstár értesítésének kézhezvételét követő havi elszámolásában jogosult a  megelőlegező kölcsön és az  5/B.  § 
(3) bekezdése szerinti időpontot követően az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és 
terhelési tilalom bejegyzéséig felmerült, támogatott személyt terhelő kamat és költség összegének igénylésére.”

 (2) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. §-a a következő (2b)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Ha a  fiatal házaspár nem tesz eleget a  megelőlegező kölcsönt lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító 
szerződéskötési kötelezettségének, köteles megfizetni az  állam részére a  hitelintézeten keresztül – a  hitelintézet 
írásbeli felszólítása kézhezvételétől számított 15 napon belül – a  vállalt gyermek születésének időpontja és 
a  megelőlegező kölcsönt lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés (2a)  bekezdés szerinti létrejötte 
közötti időszakban – az  állam által a  hitelintézet részére kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást. Ha 
a  fiatal házaspár az  e  bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a  hitelintézet az  ügy iratainak 
megküldésével tájékoztatja a Kincstárt, amely intézkedik a kamat, a költség és a kamattámogatás megfizetése iránt.
(2c) A  (2)–(2b)  bekezdés rendelkezéseit a  2013. május 3. napját megelőzően megkötött azon megelőlegező 
kölcsönszerződések esetén is alkalmazni kell, melyeknél a vállalt gyermek megszületett, azonban a megelőlegező 
kölcsönt lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés megkötésére a fiatal házaspár hitelintézettel való 
együttműködésének hiányában még nem került sor.
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(2d) Ha a  fiatal házaspár a  gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a  gyámhivatalnak 
az  örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a  hitelintézet részére a  (2)  bekezdés szerinti, 
gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó 
határidő kettő évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a Kincstárt a gyermekvállalás teljesítésére 
vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti.”

 (3) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. §-a a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8b) A  (8a)  bekezdés rendelkezéseit a  2013. január 1. napját megelőzően felhalmozott, (8a)  bekezdés szerinti 
hátralék esetén is alkalmazni kell.”

11. §  A 12/2001. Korm. rend. 5/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hitelintézet az  (1)  bekezdés, az  5/A.  § (13)  bekezdése, valamint a  24.  § (5)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti 
igazolások benyújtásáról, a  (2)  bekezdés szerinti okiratok benyújtásáról, valamint a  24.  § (5a)  bekezdése szerinti 
nyilatkozatokról a havi adatszolgáltatás keretében tájékoztatja a Kincstárt.”

12. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 18. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]
„o) saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal.”

 (2) A 12/2001. Korm. rend. 18. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A közvetlen támogatásból és az e  rendelet szerinti kamattámogatásból eredő, támogatott személyt terhelő 
bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban 
igazolja.”

13. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 19. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában, mikor és mely 
1. § (2) bekezdése szerinti lakáscélú állami támogatás igénybevétele céljából mutatták be a hitelintézetnél.”

 (2) A 12/2001. Korm. rend. 19. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy a  lakáscélú állami támogatásokat különböző 
hitelintézetektől veszi igénybe, a  hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a  másik hitelintézethez már 
benyújtott és általa letörölhetetlen jelzéssel ellátott számlát elfogadni.
(11) A  (10)  bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a  lakástakarékpénztárakról szóló 
törvény, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról, a lakásépítési 
támogatásról és az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, valamint az  e  rendelet szerinti 
állami támogatás.”

14. §  A 12/2001. Korm. rend. 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  12.  § és a  13.  § szerinti kölcsön esetén a  kamattámogatásra megszerzett jogosultság a  kölcsönszerződés 
megszűnéséig változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett 
fedezetül másik lakás kerül bevonásra.”

15. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 21. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem vonatkozik, arra az esetre, ha
a) az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom időtartamából legalább 5 év eltelt,
b) a hitelintézet a  lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyel érintett lakás építéséhez vagy vásárlásához felvett 
kölcsönszerződést felmondta és
c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint − a lakás árverésen kívüli eladására kerül sor.
(3b) A  Kincstárnak a  támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve intézkedik 
az  államot megillető jelzálogjog, valamint az  azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt, ha 
a támogatott személy a (3a) bekezdés b) és c) pontja szerinti feltételt a hitelintézet vagy a bírósági végrehajtó által 
kiállított dokumentummal igazolja.”

 (2) A 12/2001. Korm. rend. 21. §-a a következő (7b) és (7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) Házasság felbontása esetén, ha − a  házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a  házassági 
vagyonmegosztási szerződés alapján − az  egyik fél a  másik féltől megszerzi a  kedvezmény, adó-visszatérítési 
támogatás vagy fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételével épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát 
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és a gyermek(ek) elhelyezésre a  lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, a  tulajdoni részét elidegenítő felet 
a (7) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.
(7c) A  volt házasfelek a  (7b)  bekezdés szerinti elidegenítést a  hitelintézetnél bejelentik és egyidejűleg 
kezdeményezik a támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a támogatás nyújtásáról szóló 
szerződés módosításáról a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervét 
értesíti, mely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.”

16. §  A 12/2001. Korm. rend. a következő 51. §-sal egészül ki:
„51.  § Az  egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Módr5.)
a) 10.  § (2)  bekezdésével megállapított 5/A.  § (2c)  bekezdését 2013. május 3. napját megelőzően megkötött 
megelőlegező kölcsönszerződések esetén a Módr5. hatálybalépését követő 30 nap elteltével kell alkalmazni,
b) 10. § (3) bekezdésével megállapított 5/A. § (8b) bekezdését a Módr5. hatálybalépését követő 30 nap elteltével kell 
alkalmazni,
c) 15.  § (2)  bekezdésével megállapított 21.  § (7b) és (7c)  bekezdését, 17.  § j)–l)  pontjával megállapított 21.  § 
(3)  bekezdését, (7) és (8)  bekezdését a  Módr5. hatálybalépését megelőzően a  házasság felbontása miatti 
elidegenítéshez való hozzájárulás iránt benyújtott és a Módr5. hatálybalépését megelőzően jogerősen el nem bírált 
kérelmekre is alkalmazni kell.”

17. §  A 12/2001. Korm. rend.
a) 1.  § (5)  bekezdésében a  „vonatkozóan” szövegrész helyébe a  „vonatkozóan a  Polgári Törvénykönyvben 

(a továbbiakban: Ptk.) és” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében az „– a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § 

b) pontja szerinti –” szövegrész helyébe az „a Ptk. szerinti” szöveg,
c) 5.  § (7)  bekezdésében az  „A kölcsönszerződés megkötésének időpontjában” szövegrész helyébe az 

„A  2009.  július 1-jét megelőzően megkötött kölcsönszerződések esetén a  kölcsönszerződés megkötésének 
időpontjában” szöveg,

d) 5/A. § (2) bekezdésében az „a megelőlegezés időtartama” szövegrész helyébe az „a megelőlegezés időtartama 
– (2d) bekezdés figyelembevételével –” szöveg,

e) 8. §-ában az „az 5. § (6)” szövegrész helyébe az „az 5. § (6), (6a)” szöveg,
f ) 18. § (2) bekezdés a) pontjában az „a közös háztartásban élést” szövegrész helyébe az „a közös háztartásban 

élést és az élettársi kapcsolatot” szöveg,
g) 18. § (15) bekezdésében a „pótlékkal” szövegrész helyébe a „kamattal”, a „pótlék” szövegrész helyébe „kamat” 

szöveg,
h) 18.  § (16)  bekezdésében az  „A kedvezmény, az  adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a  fiatalok 

otthonteremtési támogatása valamint az  5/A.  § (8a)  bekezdése szerinti követelés (15)  bekezdés szerinti és” 
szövegrész helyébe az „A lakáscélú állami támogatás és az ahhoz járuló kamat és költség” szöveg,

i) 19. § (9) bekezdésében a „pótlékkal” szövegrész helyébe a „kamattal” szöveg,
j) 21. § (3) bekezdésében az „a támogatás folyósított összegét” szövegrész helyébe az „a támogatás folyósított 

összegét – a (7b) bekezdés kivételével –” szöveg,
k) 21.  § (7)  bekezdésében az „őket” szövegrész helyébe az „őket – a  (7b)  bekezdésben foglaltak kivételével  –” 

szöveg,
l) 21. § (8) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe az „Ha – a (7b) bekezdésben foglaltak kivételével –” szöveg, 

és
m) 35. § (1) bekezdésében a „lebonyoltító” szövegrész helyébe a „lebonyolító vagy kezelő” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a 12/2001. Korm. rend.
a) 5/A.  § (2)  bekezdésében az  „Amennyiben az  igénylő házaspár nem tesz eleget a  megelőlegező 

kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettségének, úgy 
a  hitelintézet levélben felszólítja a  támogatott személyt, hogy a  szerződéskötésnek a  felszólítás szerinti 
15  napos határidőn belül tegyen eleget. Ennek elmulasztása esetén a  szerződés a  felszólítást követő 
16.  napon a  támogatott személy nyilatkozattételének elmulasztásával megvalósuló ráutaló magatartásával 
létrejön.” szövegrész,
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b) 8/A. §-a,
c) 14. § (1) bekezdése, valamint
d) 19. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „adóköteles” szövegrész.

9. A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 

(a  továbbiakban: Hpt.)” szövegrész helyébe az  „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)” szöveg, és

b) 6. § (3) bekezdés c) pontjában a „(Hpt. 3. számú melléklet)” szövegrész helyébe a „(Hpt. 2. melléklet)” szöveg
lép.

10. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló  
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. §  Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. 
rendelet
a) 11.  § (1)  bekezdésében az  „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban 

meghatározottak” szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)” szöveg,

b) 12.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban” 
szövegrész helyébe az „a Hpt.-ben” szöveg, és

c) 34. § (2) bekezdésben az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 4. számú melléklete” 
szövegrész helyébe az „a Hpt. 3. melléklete” szöveg

lép.

11. A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír 
letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai 
és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A  befektetési és az  árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az  értékpapír letéti őrzés, az  értékpapír letétkezelés, 
valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről 
szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 283/2001. Korm. rend.) 1.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 5.  § (1)  bekezdés a)–c) és 
f )  pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási, továbbá a  (2)  bekezdés a)–b)  pontjában meghatározott 
kiegészítő szolgáltatási tevékenységet végző befektetési vállalkozásra és hitelintézetre, a  Bszt. 9.  § (1)  bekezdés 
a)–c)  pontjában meghatározott tevékenységet végző árutőzsdei szolgáltatóra, az  általuk megbízott ügynökre 
(a továbbiakban: szolgáltató), valamint az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetre terjed ki.”

 (2) Hatályát veszti a 283/2001. Korm. rend. 7. §-a.

12. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, 
valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és 
vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint 
az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 
284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a számlatulajdonos és a számlavezető elektronikus adatátviteli kapcsolatban áll egymással, az aláírást – külön 
megállapodás alapján – fokozott biztonságú elektronikus aláírással lehet helyettesíteni. Két személy együttes aláírási 
kötelezettsége esetén az elektronikus aláírásnak biztosítania kell a két személy együttes rendelkezési jogosultságát.”
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13. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 297/2001. Korm. rend.) 1. §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendelet alkalmazásában ügyfél a  természetes személy, vállalkozás és szervezet (a  továbbiakban együtt: 
ügyfél).”

24. §  A 297/2001. Korm. rend. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § A  pénzváltási tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez – a  3.  §-ban említetteken túlmenően  – 
a pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy vonatkozásában mellékelni kell:
a) a  valutapénztáros és valuta-ügyintézői, illetve pénztárkezelő és valutapénztárosi képzés elvégzését tanúsító 
államilag elismert bizonyítványt, vagy 2003. december 31-ig megszerzett, korábban alkalmazási feltételként 
elfogadott bizonyítványt,
b) a legalább alapfokú idegennyelv-ismeretet igazoló államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt vagy a pénzváltó 
vezető tisztségviselőjének, a  tevékenység irányításáért felelős vezetőnek a  nyilatkozatát arról, hogy a  pénzváltási 
tevékenységet közvetlenül végző személy legalább alapfokú idegennyelv-ismerettel rendelkezik.”

25. § (1) A 297/2001. Korm. rend. 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzváltási tevékenység)
„d) legalább egy telefon fővonal vagy mobil telefon előfizetői szerződés (mobil telefonos elérhetőség),”
(megléte esetén végezhető.)

 (2) A 297/2001. Korm. rend. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés g) pontjának megfelelő technikai eszköz telepítését a pénzváltási tevékenységet közvetítőnek 
a  rendszer telepítőjével vagy üzemeltetőjével kötött szerződéssel, illetve saját telepítés esetén a  pénzváltási 
tevékenységet közvetítő vezető tisztségviselőjének nyilatkozatával kell igazolnia.”

26. §  A 297/2001. Korm. rend. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy kizárólag olyan személy lehet, aki rendelkezik:
a) valutapénztáros és valuta-ügyintézői, illetve pénztárkezelő és valutapénztárosi képzés elvégzését tanúsító 
államilag elismert bizonyítvánnyal, vagy 2003. december 31-ig megszerzett, korábban alkalmazási feltételként 
elfogadott bizonyítvánnyal,
b) legalább alapfokú idegennyelv-ismeretet igazoló államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy a pénzváltó 
vezető tisztségviselőjének, a tevékenység irányításáért felelős vezetőnek a nyilatkozatával arról, hogy a pénzváltási 
tevékenységet közvetlenül végző személy legalább alapfokú idegennyelv-ismerettel rendelkezik, amely 
nyelvismeret illeszkedik a pénzváltási tevékenység folytatása földrajzi helyéhez és ügyfélköréhez.”

27. §  A 297/2001. Korm. rend. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A pénzváltó az euróra és az amerikai dollárra valutaárfolyamot köteles jegyezni.”

28. §  A 297/2001. Korm. rend. 18. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzváltó köteles)
„a) a  pénzváltási tevékenységre vonatkozó belső szakmai utasítást – ideértve a  pénzmosás és a  terrorizmus 
finanszírozás megelőzésére és megakadályozására, továbbá a pénzkezelésre vonatkozó előírásokat is – elkészíteni, 
annak naprakészségéről gondoskodni,”

29. §  A 297/2001. Korm. rend. 20. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A pénzváltó köteles minden ügyletről bizonylatot kiállítani az alábbiak szerint:)
„a) külföldi fizetőeszköz ügyféltől történő megvásárlása esetén vételi bizonylatot,
b) külföldi fizetőeszköz ügyfél részére való eladása esetén eladási bizonylatot,”

30. § (1) A 297/2001. Korm. rend. 21. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizonylatnak tartalmaznia kell)
„b) az ügyfél devizajogi státusát,”
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 (2) A 297/2001. Korm. rend. 21. § a következő g) ponttal egészül ki:
(A bizonylatnak tartalmaznia kell)
„g) a pénzváltási tevékenységet közvetítő esetében a megbízó hitelintézet nevét.”

14. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány 
készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a  központi költségvetés terhére, a  Kormány készfizető 
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 312/2001. Korm. rend.) 2. § (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„w) faktoring biztosítás: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 3.  § 
(1)  bekezdés l)  pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységhez az  Etv. 3.  § (3)  bekezdés a) és 
b) pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtott biztosítási vagy viszontbiztosítási fedezet.”

32. §  A 312/2001. Korm. rend. 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosítás nem terjed ki:)
„c) a  közvetett károkra, ideértve az  elmaradt hasznot is, kivéve, ha a  6.  § (2) és (3)  bekezdésben foglaltak szerint 
az  általános szerződési feltételek nem tartalmazzák a  17/A.  § (1)  bekezdés d)  pont dd)  alpontjában szereplő 
mentesülést vagy a  17/A.  § (4)  bekezdés vagy a  17/B.  § (4)  bekezdés szerinti kárfizetési halasztást és a  szerződés 
teljesítésében részt vevők nem szerződésszerű teljesítése vagy nem teljesítése ellenére is a  biztosított jogosult 
a kárfizetésre;”

33. § (1) A 312/2001. Korm. rend. 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az exporthitelnyújtáshoz kapcsolódó biztosításoknál a biztosítási szerződés megkötésének feltétele, hogy)
„c) az  OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek esetében azok megfelelnek az  OECD Tanácsának 
vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásában meghatározottaknak és”

 (2) A 312/2001. Korm. rend 6. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Forgalmi típusú ügyletek esetén, ha a  19.  § szerinti általános szerződési feltételek nem tartalmazzák 
a mentesülést és a 17/B. § (4) bekezdésben leírt kárfizetési halasztást, valamint a kár az exportőr illetve a szerződés 
teljesítésében résztvevők szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem teljesítéséből vagy nem 
szerződésszerű teljesítéséből ered, akkor a  biztosítási szerződés megkötésének további feltétele a  szerződés 
teljesítésére kötelezett személy kifejezett, írásbeli hozzájárulása ahhoz, hogy a Mehib Rt. a kárfizetést követően vele 
szemben visszkereseti igényt érvényesít.”

34. §  A 312/2001. Korm. rend. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Mehib Rt. biztosítási díjtételeit az  országkockázati besorolástól, az  adós, a  kezes minősítésétől, a  vállalt 
önrészesedés mértékétől, a  kockázatviselés tartamától, a  törlesztés feltételeitől, továbbá a  díjfizetés módjától, 
valamint a 6. § (2) és (3) bekezdésében foglalt esetekben az exportirányú külkereskedelmi szerződés teljesítésében 
résztvevők teljesítési kockázatától függően állapítja meg. A  felszámított díjnak tükröznie kell a  biztosító által 
a  kötvényben vállalt kockázatokat, és fedeznie kell a  Mehib Rt. hosszú távú költségeit. A  Mehib Rt. a  díjtételek 
meghatározásakor az  üzletpolitikájában foglalt szempontokat is figyelembe véve jár el. Azon termékek esetében, 
ahol a  Mehib Rt. saját kártapasztalattal nem rendelkezik, valamint nem kerültek kiadásra a  díjszintre vonatkozó 
nemzetközi normák, a  kockázatvállaláshoz kapcsolódó díjait a  hasonló szolgáltatást nyújtó, az  Európai Unió 
tagállamaiban székhellyel rendelkező hitelbiztosítók által felszámított díjakhoz igazítja, figyelembe véve a külföldi 
vásárlók korlátozott számát, a finanszírozott vállalkozás jellegzetességeit és a járulékos költségeket.”

35. §  A 312/2001. Korm. rend. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  biztosítási esemény bekövetkeztének és a  kár összegének bizonyítása a  biztosított kötelezettsége. 
A  Mehib Rt. nem ismerhet el olyan kárigényt, amely a  teljes kárigény tényleges értékét, illetve a  biztosítottnak 
az  exportirányú külkereskedelmi szerződés vagy a  hitelmegállapodás alapján járó összeget meghaladja, ide nem 
értve azokat az  eseteket, amikor a  6.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltak szerint az  általános szerződési feltételek 
nem tartalmazzák a  mentesülést arra az  esetre, ha a  kár az  exportőr, illetve a  szerződés teljesítésében résztvevők 
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szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem teljesítéséből vagy nem szerződésszerű teljesítéséből ered, 
továbbá ha nem tartalmazzák a 17/A. § (4) bekezdésben leírt kárfizetési halasztást.”

36. §  A 312/2001. Korm. rend. 17/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  forgalmi típusú módozatokba tartozó rövid lejáratú ügyletek és faktoring-biztosítás esetén a  17/A.  § 
(1) bekezdésében szereplő mentesülési okok az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 17/A. § (1) bekezdés d) pont 
db) és dd) alpontjában meghatározott kivétellel nem alkalmazandók.
(4) A 17/A. § (4) bekezdésében meghatározottakat a  forgalmi típusú módozatokba tartozó rövid lejáratú ügyletek 
és faktoring-biztosítás esetén is alkalmazni kell azzal, hogy ezen ügyletek esetén is lehetőség van a  6.  § (2) és 
(3) bekezdésében meghatározott visszkereset alkalmazására.”

37. §  A 312/2001. Korm. rend. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Mehib Rt. az állam készfizető kezessége mellett vállalt biztosítási tevékenységével kapcsolatban képzett, meg 
nem szolgált díjak tartalékát csak állampapírban vagy olyan értékpapírban, betétben tarthatja, amelyekben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséért az állam készfizető kezességet vállalt.”

15. Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, 
valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló  
105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Az államháztartási szervek és a  közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint 
az  egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 1.  § 
3.  pontjában az „a  hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény” szövegrész helyébe 
az „a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény” szöveg lép.

16. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 110/2006. Korm. rend.) 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Kjt.) 78/A.  § (1)  bekezdése, 
a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.  évi XLIII.  törvény 
(a  továbbiakban: Hszt.) 115/A.  § (1)  bekezdése, az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 
1997.  évi LXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Isztv.) 121/A.  §(1)  bekezdése, a  lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami 
készfizető kezességről szóló 2009.  évi IV.  törvény 2.  § (1)  bekezdése, a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 2011.  évi CLXII.  törvény (a  továbbiakban: Bjt.) 190.  § (1)  bekezdése, a  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más 
ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 2011.  évi CLXIV.  törvény (a  továbbiakban: 
Üjt.) 74.  § (1)  bekezdése, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény (a  továbbiakban: Kttv.) 
153.  § (1)  bekezdése, a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 138.  § 
(2)  bekezdése, a  fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes 
szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdése szerinti, lakáscélú kölcsönszerződések 
állami készfizető kezességvállalására, valamint a  (2)  bekezdés szerinti fizetési könnyítések érdekében történő 
szerződésmódosításokra a (2)–(4) bekezdésben, továbbá a 6/B. és 6/C. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.”

 (2) A 110/2006. Korm. rend. 6/A. § (2) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
[Az (1)  bekezdés szerinti állami kezességgel biztosított lakáscélú kölcsönszerződések módosítására – a (3)  bekezdésben 
foglaltak figyelembevételével – a következő fizetési könnyítések alkalmazása miatt kerülhet sor:]
„j) tőkésítés: a  kölcsön tőkeösszegének növelése a  hátralékos törlesztőrészlet összegével azzal, hogy a  tőkésített 
kölcsönrész összegére az állami kezességvállalás nem terjed ki,
k) türelmi idő módosítása: életbiztosítási vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált kölcsönszerződések 
esetén, ha az  eredeti kölcsönszerződés a  tőke törlesztésére meghatározott ideig haladékot biztosít (türelmi idő), 
az  eredeti kölcsönszerződésben foglalt türelmi idő alatt, a  szerződés részét képező egyéb fedezet adott napon 
fennálló egyenlegének kölcsöntörlesztésre történő felhasználásával egyidejűleg a kölcsön egyenletes törlesztésűvé 
alakítása, valamint a jogszabály által biztosított további fizetési könnyítésre irányuló lehetőség biztosítása.”
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 (3) A 110/2006. Korm. rend. 6/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  állami készfizető kezesség fennállását nem érinti, ha a  szerződés módosítására törvényben meghatározott 
előírás alapján kerül sor.”

40. § (1) A 110/2006. Korm. rend. 6/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kölcsönt nyújtó hitelintézet a  szerződéskötéskor ellenőrzi, hogy a  benyújtott dokumentumok alapján 
– a közszolgálati tisztviselő, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja, a honvéd, a közalkalmazott, az ügyész, 
a  bíró, az  igazságügyi alkalmazott esetében a  kezességvállalás alapjául szolgáló feltételek – a  Hszt. 115/A.  § 
(2) bekezdésében, a Kjt. 78/A. § (2) bekezdésében, az Isztv. 121/A. § (2) bekezdésében, a Bjt. 190. § (2) bekezdésében, 
az  Üjt. 74.  § (2)  bekezdésében, a  Kttv. 153.  § (2)  bekezdésében, a  Hjt. 138.  § (3)  bekezdésében foglaltak – 
fennállnak-e, és a jogosultság fennállását igazoló dokumentumokat iratanyagában megőrzi.”

 (2) A 110/2006. Korm. rend. 6/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem kell az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzést elvégezni a szerződés 6/A. § (2) bekezdésében foglalt 
módosítása esetén.”

41. §  A 110/2006. Korm. rend. 20/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Állami kezességvállalás iránti igénybejelentés esetén az állami kezesség a pénzügyi intézmény összes – a Dttv. 
2. § (1) bekezdésében foglalt feltételnek megfelelő – gyűjtőszámlahitelére kiterjed.”

42. §  A 110/2006. Korm. rend. 21. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  rendeletnek az  egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) 
Korm.  rendelet 39.  § (2) és (3)  bekezdésével megállapított 6/A.  § (2)  bekezdés j)–k)  pontját és (5)  bekezdését, 
valamint 40. § (2) bekezdésével megállapított 6/B. § (1a) bekezdését az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött szerződésekre is 
alkalmazni kell.
(6) E  rendeletnek az  egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) 
Korm.  rendelet 41.  §-ával megállapított 20/B.  § (2)  bekezdését a  devizahitelesek megsegítése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2013.  évi CLXXIII.  törvény hatálybalépése után kezdeményezett 
gyűjtőszámlahitelre kell alkalmazni.”

43. §  Hatályát veszti a 110/2006. Korm. rend. 6/A. § (3) bekezdése.

17. A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 
212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X.  27.) 
Korm. rendelet 1.  § j)  pontjában az  „az – a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi 
CXII.  törvény 5. §-ában meghatározott –” szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló törvényben meghatározott” szöveg lép.

18. A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának 
kötelező tartalmi elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. §  Hatályát veszti a  befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi 
elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése.

19. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 134/2009. Korm. rend.) 1. § (2) bekezdése a következő 20. és 21. ponttal egészül ki:
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(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„20. nem támogatott személy hiteladós: az  e  rendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés olyan 
adóstársa, aki a  támogatott személyek legalább egyikének a  Polgári Törvénykönyv (a  továbbiakban: Ptk.) szerinti 
közeli hozzátartozója és a (7) bekezdés szerinti feltételeket teljesíti,
21. igénylő: olyan támogatott személy, aki az  e  rendelet szerinti kamattámogatás igénybevétele iránt kérelmet 
nyújtott be a hitelintézethez, azonban a kamattámogatással érintett kölcsönszerződésének megkötésére még nem 
került sor.”

 (2) A 134/2009. Korm. rend. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem támogatott személy hiteladós az e rendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként 
abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban
a) nyilatkozik és vállalja az 5. § (1) bekezdésben foglaltakat és
b) vállalja, hogy
ba) a  kölcsönszerződés lejártáig nem támogatott személy hiteladósként további, e  rendelet szerint 
kamattámogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepel és
bb) az e rendelet szerinti kamattámogatásos kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesít.”

47. §  A 134/2009. Korm. rend. 6. § (5) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]
„k) saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal.”

48. §  A 134/2009. Korm. rend. 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában, mikor és mely 
2. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatás igénybevétele céljából mutatták be a hitelintézetnél.”

49. §  A 134/2009. Korm. rend. 8. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az  e  rendelet szerinti kamattámogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség 
teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.”

50. §  A 134/2009. Korm. rend. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kölcsönszerződés megszűnéséig − a 2. § (11) bekezdése szerinti 
esetet kivéve − változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett 
fedezetül másik lakás kerül bevonásra.”

51. §  A 134/2009. Korm. rend.
a) 1.  § (2)  bekezdés 4.  pontjában az  „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi 

CXII. törvényben” szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben 
(a továbbiakban: Hpt.)” szöveg,

b) 1.  § (2)  bekezdés 5.  pont a)  alpontjában a „szerződést köt, vagy” szövegrész helyébe a „szerződést köt és” 
szöveg,

c) 1.  § (2)  bekezdés 8.  pontjában az  „a lakás komfortfokozatának növelése céljából” szövegrész helyébe 
az „a lakás használatának javítása céljából” szöveg,

d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
685. § b) pontja” szövegrész helyébe az „a Ptk.” szöveg,

e) 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „-korszerűsítési” szövegrész helyébe a  „-korszerűsítési, vagy 
az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján lakásépítési vagy 
-vásárlási” szöveg,

f ) 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdésben” 
szöveg, és

g) 8.  § (2)  bekezdésében az „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény” 
szövegrész helyébe az „a Hpt.” szöveg

lép.

52. §  Hatályát veszti a 134/2009. Korm. rend. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „adóköteles” szövegrész.
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20. A pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges 
egyes kérdésekről szóló 153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

53. §  A pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről 
szóló 153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésében az „a Hpt. 210.  § – a Tv. 8.  §-ával megállapított –  
(3)–(9)  bekezdésének” szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi 
CCXXXVII. törvény 284. § (3)–(10) bekezdésének” szöveg lép.

21. A független pénzügyi szolgáltatás közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi 
követelményeiről szóló 81/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A független pénzügyi szolgáltatás közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről szóló 
81/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  szerződés tartalmazza, hogy annak megszűnését a  biztosító köteles 2 munkanapon belül bejelenteni 
a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak.”

22. A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló  
82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

55. §  A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 2. § 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) betét: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (2) bekezdésében 
meghatározott betét;”

23. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

56. §  A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
9.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény” 
szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény” szöveg lép.

24. A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének 
jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 
131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

57. §  A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi 
formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában az  „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi 

CXII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 69/C.  § (5)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről 
és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 118.  § 
(12) bekezdésében” szöveg,

b) 1.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában az „a Hpt. 69/B.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Hpt. 117.  § 
(2) bekezdésében” szöveg,

c) 8.  § (1)  bekezdésében az „a Hpt. 5. számú mellékletének 14. a)  pontja [befektetési vállalkozás esetében 
a  Bszt. 2. számú mellékletének 13. a)  pontja] szerinti eszközben” szövegrész helyébe az  „olyan 
teljesítményjavadalmazás céljára felhasználható kiegészítő alapvető tőkéből, járulékos tőkéből vagy egyéb 
instrumentumokból [befektetési vállalkozás esetében a  Bszt. 2. számú melléklet 13. a)  pontja szerinti 
eszközből]” szöveg, és

d) 10.  §-ban az „A Hpt. 69/C.  § (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „A Hpt. 118.  § (11)  bekezdésében” 
szöveg

lép.
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25. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

58. §  A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 256/2011. Korm. rend.) 1.  § 
(1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. hasznos alapterület: az  országos településrendezési és az  építési követelményekről szóló kormányrendelet 
(a  továbbiakban: OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül a  lakás fűthető helyiségei alapterületének 
összege, ide nem értve az  erkély, a  loggia, a  terasz, a  tornác, a  tároló helyiség, a  gépjárműtároló és a  pinceszinti 
helyiség alapterületét;”

59. § (1) A 256/2011. Korm. rend. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  fiatal házaspár a  gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a  gyámhivatalnak 
az  örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a  hitelintézet részére az  (1)  bekezdés szerinti, 
gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó 
határidő kettő évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a Kincstárt a gyermekvállalás teljesítésére 
vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti.”

 (2) A 256/2011. Korm. rend. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  hitelintézet az  (5)  bekezdés szerinti okiratok benyújtásáról, a  7.  § (2) és (4)  bekezdése szerinti igazolás 
benyújtásáról, valamint a 7. § (4a) bekezdése szerinti nyilatkozatról a 17. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatással 
egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt.”

60. § (1) A 256/2011. Korm. rend. 7. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a fiatal házaspár
a) gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az  igénybevett támogatás összegét csökkentve 
a  gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó lakásépítési támogatás 
összegével, vagy
b) meglévő gyermekeinek száma a  gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában kettőnél kevesebb, akkor 
az igénybe vett lakásépítési támogatás teljes összegét vagy
c) a  (4)  bekezdés szerinti kérelmét az  (5)  bekezdés szerinti határidőig nem nyújtotta be, a  vállalt gyermekek után 
igénybevett lakásépítési támogatás összegét
az igénybevétel napjától számított, a  Ptk. 301.  § (1)  bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten – az a)  pont 
esetén a gyermekvállalási, a b) pont esetén az (5) bekezdés szerinti határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza 
kell fizetni.
(2) Ha a  fiatal házaspár a  gyermekvállalást a  házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem 
vagy csak részben teljesíti, köteles a  házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a  bírósági ítélet 
jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a  jogerős ítélet bemutatásával a  hitelintézetnek igazolni. A  fiatal 
házaspár köteles továbbá az igénybevett támogatás összegét csökkentve a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének 
időpontjában meglévő gyermekek után járó lakásépítési támogatás összegével, valamint a bírósági ítélet jogerőre 
emelkedését követő napjától a bejelentés napjáig számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti, államot megillető 
késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.
(3) A  házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló terhességből − a  (4)  bekezdés 
c)  pontjában foglaltak figyelembevételével − született gyermekkel a  gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. 
Ha a  fiatal házaspár a  terhességet és a  gyermek születésének várható időpontját a  házasság felbontása vagy 
érvénytelenítése igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a  hitelintézet részére igazolja, a  (2)  bekezdés 
szerinti visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a  házasság 
felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló terhesség végéig meghosszabbodik.
(4) Ha a lakásépítési támogatásról szóló támogatási szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert
a) a házastársak egyike elhunyt,
b) a  gyermek megszületését a  házastársak egyikének a  lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződés 
megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták,
c) a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik, vagy
d) a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékossága 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89503

fennáll, vagy P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegségben szenved, és többszörös és összetett 
betegségei közül legalább az egyik K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékosság,
az állam a  támogatott személynek a  hitelintézethez benyújtott − az  a)–d)  pontban foglaltak igazolását is 
tartalmazó − kérelemére a gyermekvállalást teljesítettnek tekinti.”

 (2) A 256/2011. Korm. rend. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés d) pontja szerinti esetben a fiatal házaspár a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a  megelőlegezés időtartamából hátralévő időszak alatt 
születő első gyermeke után a 8. § (1) bekezdése szerinti később született gyermek után járó lakásépítési támogatást 
nem veszi igénybe.”

61. §  A 256/2011. Korm. rend. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  lakásépítési támogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését 
a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.”

62. §  A 256/2011. Korm. rend. 11. § (1) bekezdése a következő p)–r) ponttal egészül ki:
(A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„p) a gyermek halva születését halotti anyakönyvi kivonattal,
q) a  gyermek 7.  § (4)  bekezdés d)  pontja szerinti fogyatékosságát vagy többszörös és összetett betegségét 
a  magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESZCSM rendelet 3. melléklete szerinti igazolással,
r) a saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal.”

63. § (1) A 256/2011. Korm. rend. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  hitelintézet az  eredeti számlát – a  letörölhetetlen jelzéssel ellátva – a  támogatott személynek visszaadja, 
másolatban tíz évig irattárában megőrzi. Letörölhetetlen jelzéssel a  számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely 
ingatlan vonatkozásában és mikor mutatták be a  hitelintézetnél az  e  rendelet szerinti lakáscél megvalósítása 
tekintetében.”

 (2) A 256/2011. Korm. rend. 12. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a  támogatott személy a  lakáscélú állami támogatásokat különböző 
hitelintézetektől veszi igénybe, a  hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a  másik hitelintézethez már 
benyújtott és általa letörölhetetlen jelzéssel ellátott számlát elfogadni.
(9) A  (8)  bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a  lakástakarékpénztárakról szóló törvény, 
valamint a  lakáscélú állami támogatásokról, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek 
állami támogatásáról és az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, valamint az  e  rendelet 
szerinti állami támogatás.”

64. §  A 256/2011. Korm. rend. 14. §-a a következő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Házasság felbontása esetén, ha − a  házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a  házassági 
vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a  támogatás igénybevételével épített 
vagy vásárolt lakás tulajdonjogát és a  gyermek(ek) elhelyezésre a  lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, 
a tulajdoni részét elidegenítő felet a (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.
(3c) A  volt házasfelek a  (3b)  bekezdés szerinti elidegenítést a  hitelintézetnél bejelentik, és egyidejűleg 
kezdeményezik a támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a támogatás nyújtásáról szóló 
szerződés módosításáról a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervét 
értesíti, amely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.”

65. §  A 256/2011. Korm. rend. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § Az  egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Módr3.)
a) 60. § (1) bekezdésével megállapított 7. § (2) és (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépését követően felbontott vagy 
érvénytelenített házasságok esetében kell alkalmazni,
b) 66.  § h)–j)  pontjával megállapított 14.  § (2), (3) és (4)  bekezdését, 64.  §-ával megállapított 14.  § (3b) és 
(3c)  bekezdését a  Módr3. hatálybalépését megelőzően a  házasság felbontása miatti elidegenítéshez való 
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hozzájárulás iránt benyújtott és a  Módr3. hatálybalépését megelőzően jogerősen el nem bírált kérelmekre is 
alkalmazni kell.”

66. §  A 256/2011. Korm. rend.
a) 1. (1) bekezdés 8. pontjában az „új lakás” szövegrész helyébe az „új lakás: a meglévő épület vagy épületrész 

átalakítása kivételével” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében a  „2010. január 1-jét követően” szövegrész helyébe a  „2008. július 1-jén vagy azt 

követően” szöveg,
c) 2.  § (8)  bekezdésében az  „A lakásépítési támogatással épített, vásárolt lakásban” szövegrész helyébe 

az „A lakásépítési támogatással érintett lakásban” szöveg,
d) 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a b)  pontban foglaltak kivételével” szövegrész helyébe az „a b)  pontban 

foglaltak, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás kivételével” szöveg,
e) 3. § (6) bekezdés a) pontjában a „2010. január 1-jét követően” szövegrész helyébe a „2008. július 1-jén vagy azt 

követően” szöveg,
f ) 6.  § (1)  bekezdésében a  „gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő” szövegrész helyébe 

a „gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő – (1a) bekezdés figyelembevételével –” szöveg,
g) 11.  § (1)  bekezdés m)  pontjában az „a lakás energetikai teljesítőképességét” szövegrész helyébe az „a lakás 

vagy több lakásos lakóépület esetén a lakóépület energetikai teljesítőképességét” szöveg,
h) 14. § (2) bekezdésében az „akkor” szövegrész helyébe az „akkor – a (3b) bekezdés kivételével –” szöveg,
i) 14. § (3) bekezdésében az „őket” szövegrész helyébe az „őket – a (3b) bekezdés kivételével –” szöveg,
j) 14.  § (4)  bekezdésében az  „a támogatott személy” szövegrész helyébe az  „a támogatott személy 

– a (3b) bekezdés kivételével –” szöveg, és
k) 17. § (8) bekezdésében az „új igénybevevőinek alábbi adatait” szövegrész helyébe az „új igénybevevőinek és 

azok lakásépítési támogatás alapjául szolgáló gyermekeinek alábbi adatait” szöveg
lép.

67. §  Hatályát veszti a 256/2011. Korm. rend. 3. § (1) bekezdés g) pontjában az „adóköteles” szövegrész.

26. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

68. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 341/2011. Korm. 
rend.) 1. § (1) bekezdése a következő 20. és 21. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„20. nem támogatott személy hiteladós: az  otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés olyan 
adóstársa, aki a  támogatott személyek legalább egyikének a  Polgári Törvénykönyv (a  továbbiakban: Ptk.) szerinti 
közeli hozzátartozója és a 2. § (3) bekezdése szerinti feltételeket teljesíti;
21. igénylő: olyan támogatott személy, aki otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele iránt kérelmet nyújtott 
be a  hitelintézethez, azonban az  otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésének megkötésére 
még nem került sor.”

69. §  A 341/2011. Korm. rend. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem támogatott személy hiteladós az  otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként 
abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban
a) nyilatkozik arról, hogy otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt e rendelet hatálybalépése óta nem 
vett igénybe és
b) vállalja, hogy
ba) otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt a későbbiekben nem vesz igénybe,
bb) nem támogatott személy hiteladósként további otthonteremtési kamattámogatással érintett 
kölcsönszerződésben nem szerepel és
bc) az otthonteremtési kamattámogatásos kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesít.”
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70. §  A 341/2011. Korm. rend. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az otthonteremtési kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kamattámogatás időtartama alatt változatlan 
feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül 
bevonásra.”

71. § (1) A 341/2011. Korm. rend. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy)
„a) az otthonteremtési kamattámogatással
aa) épített vagy vásárolt lakásban a támogatott személy − több támogatott személy esetén együttesen − legalább 
50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezzen, melyet a hitelcél megvalósulását követően igazol, vagy
ab) korszerűsíteni vagy bővíteni kívánt lakásban a  kérelem benyújtásának időpontjában a  támogatott személy 
− több támogatott személy esetén együttesen − legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezzen,”

 (2) A 341/2011. Korm. rend. 4. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  támogatott személy az  (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában foglaltakat köteles a  hitelintézet 
részére a  tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő legfeljebb 30 napon belül 
bejelenteni. Az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltakat − az  (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja esetében a  hitelcél 
megvalósulásának támogatott személy által történő bejelentését követő 45 napon belül − a  hitelintézet 
a  számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerből 
elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi.”

 (3) A 341/2011. Korm. rend. 4. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Ha a közös tulajdon megszüntetésével − ide nem értve a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt 
a  házastársak vagy élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését − a  támogatott személy tulajdonos 
megszerzi a  lakás kizárólagos tulajdonjogát, az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti feltételt nem kell alkalmazni. 
A  megvásárolt tulajdoni hányad adásvételi szerződésben foglalt vételára alapján számított teljes lakásérték nem 
haladhatja meg a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értékhatárt.”

 (4) A 341/2011. Korm. rend. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában, mikor és mely 
3. § (1) bekezdése szerinti otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele céljából mutatták be a hitelintézetnél.”

72. §  A 341/2011. Korm. rend. 12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az otthonteremtési kamattámogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség 
teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.”

73. §  A 341/2011. Korm. rend. 14. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„o) a saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal.”

74. §  A 341/2011. Korm. rend.
a) 1.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában az  „a lakás komfortfokozatának növelése céljából” szövegrész helyébe 

az „a lakás használatának javítása céljából” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés 14. pontjában a „szerződést köt, vagy” szövegrész helyébe a „szerződést köt és” szöveg,
c) 1.  § (2)  bekezdésében a  „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvényben (a  továbbiakban: Ptk.)” 

szövegrész helyébe a „Ptk.-ban” szöveg,
d) 4. § (1) bekezdés d) pontjában az „adóazonosító jelét” szövegrész helyébe a „saját és gyermeke adóazonosító 

jelét” szöveg,
e) 4. § (4) és (5) bekezdésében a „közétett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg,
f ) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 2010. január 1-jét követően” szövegrész helyébe az „a 2008. július 1-jén 

vagy azt követően” szöveg, és
g) 15.  § (6)  bekezdésében az „az otthonteremtési kamattámogatás új igénybevevőinek” szövegrész helyébe 

az „az új támogatott személyek és nem támogatott személy hiteladósok” szöveg
lép.



89506 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 

27. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

75. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 25.  § (1)  bekezdésében az  „a hitelintézetekről 
és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvényben” szövegrész helyébe az  „a hitelintézetekről és 
a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben” szöveg lép.

28. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 
dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

76. §  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a  közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 57/2012. Korm. rend.) 10.  § (1)  bekezdése 
a következő k) ponttal egészül ki:
(A közszférában dolgozók támogatására való jogosultság feltételeinek meglétét az  közszférában dolgozó igénylő 
a pénzügyi intézmény részére következők szerint igazolja:)
„k) az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal.”

77. §  Az 57/2012. Korm. rend. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § E  rendeletnek az  egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) 
Korm.  rendelet 78.  § c)  pontjával megállapított 5.  § (8)  bekezdését az  egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött gyűjtőszámlahitelre 
vonatkozó hitelkeret-szerződésekre is alkalmazni kell.”

78. §  Az 57/2012. Korm. rend.
a) 1. § (2) bekezdésében az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben” 

szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdésében az „adóazonosító jelét” szövegrész helyébe a „saját és − kamattámogatás esetén − 

gyermeke adóazonosító jelét” szöveg,
c) 5. § (8) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe a „180” szöveg, és
d) 10. § (1) bekezdés i) pontjában a „másolatával és” szövegrész helyébe a „másolatával,” szöveg
lép.

29. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, 
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes 
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

79. §  A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- 
és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Eximbank exporthitel garanciát csak abban az  esetben nyújthat, ha legkésőbb a  garanciaszerződés megkötésének 
időpontjáig:)
„a) az  OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek esetében azok megfelelnek az  OECD Tanácsának 
vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásában meghatározottaknak és”

30. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről 
szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

80. §  A közforgalmú gyógyszertárakban a  gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. 
(VI. 19.) Korm. rendelet 1.  § f )  pontjában az „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi 
CXII.  törvény 4.  § (1)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról 
szóló törvény szerinti” szöveg lép.
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31. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

81. §  A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9.  § (4)  bekezdésében 
az „a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 157.  §-a szerinti” szövegrész 
helyébe az „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 189.  §-a szerinti” 
szöveg lép.

82. §  Hatályát veszti
a) a  kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a  devizaárfolyam kockázat és 

a  nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a  kereskedési 
könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,

b) a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet,
c) a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet,
d) a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet,
e) a hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet,
f ) a hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet,
g) a  befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra 

hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet,
h) a  befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) 

Korm. rendelet,
i) a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet, és
j) az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről szóló 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet.

32. Záró rendelkezések

83. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 80. § 2014. január 2-án lép hatályba.
 (3) A 9–18. §, 46–50. §, 51. § b)–f ) pontja, 52. §, 58–74. §, 76–77. § és 78. § b)–d) pontja e rendelet kihirdetését követő 

60. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 538/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, 
a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami 
adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 4., 13. 
és 15. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, 
a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami 
adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A  Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az  egészségbiztosítási szerv, a  rehabilitációs 
hatóság, az  állami foglalkoztatási szerv és a  munkaügyi hatóság részére az  állami adóhatóság által teljesített 
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adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állami adóhatóság átadja a  Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv részére az  adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31.  § (2)  bekezdés szerint, az  Art. 52.  § (4)  bekezdésben 
meghatározott bevallásra kötelezett és a  mezőgazdasági őstermelő által bevallott, magánszemélyekre vonatkozó, 
a foglalkoztatók által bevallott adatokkal megegyező adatok közül:]
„c) a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély 
nyugdíjas státuszát, a gyermekgondozási díj (a továbbiakban: gyed) és a gyermekgondozási segély (a továbbiakban: 
gyes) folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt az  adatot, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati 
járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az  arányos 
szolgálati idő naptári napjainak számát,”.

2. §  A Rendelet
1. 1.  § h)  pontjában a  „gyermekgondozási díj (gyed)” szöveg rész helyébe a  „gyed” szöveg, valamint 

a „gyermekgondozási segély (gyes)” szövegrész helyébe a „gyes”;
2. 2. § e) pontjában a „nyugdíjas státuszát, és azt az adatot” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státuszát, gyed vagy 

gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt az adatot”;
3. 3.  § e)  pontjában a  „nyugdíjas státuszát, és azt” szövegrész helyébe a  „nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes 

folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt”;
4. 7. § (2) bekezdésében a „megállapodást – a megkötés évének kivételével – minden év május 31-ig” szövegrész 

helyébe a „megállapodást minden év december 31-ig”
szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet 8. §-a.

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27.  § (3)  bekezdés a)  pont 
ad) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe betekinthet időbeli korlátozás nélkül)
„ad) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve,”.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 539/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény 58.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tbj. vhr.) 5/D. § (1) és 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„(1) A  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek, a  NAV, az  Országgyűlési Őrség a  hivatásos és szerződéses 
állományú tagjai, valamint a  katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák részére táppénz, 
gyermekápolási táppénz, baleseti táppénz helyett, az  egészségügyi szabadság idejére kifizetett illetményt 
az  egészségbiztosítási pénzbeli ellátások igénybevételére vonatkozó előző évi országos statisztikai átlag, 
az  ellátások átlagos mértéke és az  elszámolással érintett állományra vonatkozó havi pénzbeli egészségbiztosítási 
járulékalap szorzatával képzett összegben számolja el az  OEP-pel, a  közöttük létrejött megállapodás alapján. 
A  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek, a  NAV és az  Országgyűlési Őrség a  megállapodásnak megfelelően 
elszámolt összeg és a  szociális hozzájárulási adó mértékének szorzatával kapott összeggel csökkentheti az  általa 
fizetendő szociális hozzájárulási adót, amelyet az állami adóhatóság által rendszeresített bevallásban számolhat el.
(2) Az  (1) bekezdésben meghatározott szervek hivatásos és szerződéses állományú, más szervhez vezényelt tagjai 
részére járó pénzbeli ellátás elszámolásáról az  OEP azzal a  szervvel köt megállapodást, amely a  pénzbeli ellátás 
megállapítására köteles.”

2. §  Hatályát veszti a Tbj. vhr.
a) 2. § (7) bekezdése,
b) 17/A. §-a,
c) 25. § (4) bekezdés b) pontjában „a munkáltató” szövegrész,
d) 28. § (2), (4) és (5) bekezdése,
e) 30/B. §-a.

3. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 
14.  § a), d) és g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  agrárgazdasági ágazat tekintetében a  nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölést vagy 
a  kijelölés visszavonását – az  üzemeltetőn kívül – javaslattevő hatóságként a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és 
talajvédelmi igazgatósága kezdeményezheti.

 (2) A  nemzeti létfontosságú rendszerelem és az  európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a  kijelölés 
visszavonása során az  agrárgazdasági ágazat tekintetében ágazati kijelölő hatóságként a  Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal jár el.

2. § (1) Növényi genetikai erőforrásokat megőrző génbankot nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, ha 
növények esetén legalább ezer megőrzött tétellel rendelkezik.

 (2) Vetőmag-előállító létesítményt nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, ha a  kukorica és a  búza 
vonatkozásában a tárgyévet megelőző tíz év átlagos vetésterülete tíz-tíz százalékának vetőmag-szükségletét képes 
ellátni.

3. § (1) Állati oltóanyag előállítása vonatkozásában nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt 
a létesítményt, amely
a) az  állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési 

kötelezettség alá tartozó állatbetegségek elleni oltóanyagot állít elő, vagy
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b) az  oltóanyag-előállítás nélkülözhetetlen komponensének beszállítója, s ezen belföldi, illetve export 
irányultságú tevékenységének nettó árbevétele eléri legalább az évi 1 milliárd forintot.

 (2) Élelmiszer-előállítás vonatkozásában nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt a  létesítményt, 
amely
a) emlősállatok vágását és vágóhídi darabolását végzi naponta legalább a  számosállategység-együtthatók és 

a jellemzők meghatározása tekintetében a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló 
1166/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  számosállategység-együtthatók és a  mutatók 
meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. november 30-i 1200/2009/EK bizottsági 
rendelet I. mellékletében meghatározott 450 számosállat-egységnek megfelelő mennyiségben,

b) baromfihús feldolgozását, tartósítását végzi és a  napi vágási kapacitása eléri broiler csirke esetében  
az 50 000 darabot, pulyka esetében a 7000 darabot, illetve víziszárnyas esetében a 4000 darabot,

c) hús-, baromfihús-készítmény gyártást végez és napi kapacitása eléri a 150 tonnát,
d) egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozást, tartósítást végez és évi kapacitása eléri az 50 000 tonnát,
e) tejfeldolgozást végez és napi kapacitása eléri a 100 tonnát,
f ) malomipari termékek gyártását végzi és az előző évi termelési átlaga elérte a 60 000 tonnát, továbbá
g) kenyér, friss pékáru gyártását végzi és az előző évi termelési átlaga elérte a 100 000 tonnát.

 (3) Az agrárgazdasági ágazaton belül nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani a vállalkozás termelést 
és elosztást végző létesítményét, ha a  vállalkozásnak az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény 47/B.  §-a szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti díjköteles nettó árbevétele eléri vagy meghaladja  
a 40 milliárd forintot.

 

4. § (1) Élelmiszer-elosztás vonatkozásában nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani az  élelmiszer-
kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozás élelmiszer tárolását, elosztását végző logisztikai létesítményét, ha 
a vállalkozás
a) éves nettó árbevétele legalább 40 milliárd forint, vagy
b) legalább 75 kereskedelmi létesítményt lát el élelmiszerrel.

 (2) Nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani a  napi 10 000 adag fölötti kapacitással rendelkező 
főzőkonyhát, valamint a  nemzeti vagy európai létfontosságú rendszerelemként kijelölt kórház ellátását biztosító 
főzőkonyhát.

 (3) Állati eredetű melléktermék-feldolgozás vonatkozásában nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani 
azt a létesítményt, amely fő tevékenységi körében
a) 1. kategóriájú állati eredetű mellékterméket, vagy
b) évente 20 000 tonnánál nagyobb tömegű 2. kategóriájú állati eredetű mellékterméket dolgoz fel.

 (4) Az  állami tartalékok vonatkozásában nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt a  létesítményt, 
amely tevékenységi körében, valamennyi tároló létesítménye tekintetében együttesen 500 millió forintot 
meghaladó értékben Gazdaságbiztonsági Tartalékban vagy Állami Céltartalékban lévő készletek tárolását végzi.

5. §  Az agrárgazdasági ágazat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként a  2–4.  §-ban meghatározott 
feltételeknek megfelelő létesítmény jelölhető ki.

6. §  Növényi genetikai erőforrásokat megőrző génbank akkor jelölhető ki európai létfontosságú rendszerelemnek, 
ha egy esetleges katasztrófahelyzet közvetlenül veszélyeztetné az  egyedi és pótolhatatlan biológiai alapok 
megtartását, és a  létfontosságú létesítmény legalább harmincezer, szőlő és gyümölcstermő növények esetén 
legalább ötezer megőrzött tétellel rendelkezik.

7. §  Az agrárgazdasági ágazat tekintetében a  létfontosságú rendszerelem helyszíni ellenőrzését lefolytató szerv 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

8. §  Az agrárgazdasági létesítmény üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek
a) a 2. §-ban meghatározott létesítmény esetében mezőgazdasági szakképesítéssel,
b) a  3.  § (1)  bekezdésében, továbbá a  4.  § (3)  bekezdésében meghatározott létesítmény esetében állatorvosi 

végzettséggel,
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c) a 3. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott létesítmény esetében 
az  élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott felsőfokú élelmiszer-biztonsági szakképesítéssel,

d) a  4.  § (4)  bekezdésében meghatározott létesítmény esetében az  állami tartalékolás tárgyának kezelésével 
összefüggő végzettséggel

kell rendelkeznie.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 8. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 
14.  § a), d) és g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A víz ágazat tekintetében a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölést vagy a kijelölés visszavonását 
– az üzemeltetőn kívül – javaslattevő hatóságként az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint 
az árvízvédelmi létesítmény vonatkozásában a területi vízügyi igazgatóság kezdeményezheti.

 (2) A  nemzeti létfontosságú rendszerelem és az  európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a  kijelölés 
visszavonása során a  közcélú ivóvíz-szolgáltatást biztosító vízilétesítmény, ideértve a  vonatkozó ivóvíz célú 
kitermelésre szánt felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzését biztosító vízilétesítményt és a vonatkozó 
ivóvízbázis-védelmet biztosító vízilétesítményt, valamint a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló vízilétesítmény 
és árvízvédelmi létesítmény tekintetében ágazati kijelölő hatóságként az illetékes vízügyi hatóság jár el.

2. § (1) Ivóvíz-szolgáltatás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani
a) a  felszíni vízbázisra telepített víztisztító művet, ha a  vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített kapacitása 

meghaladja a 40 000 m3/d szolgáltatott ivóvízmennyiséget;
b) az ivóvíztároló medencét, ha a névleges tárolókapacitása meghaladja az 50 000 m3 értéket.

 (2) Szennyvízelvezetés és -tisztítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani azt 
a  szennyvíztisztító telepet, amelynek kapacitása meghaladja az  egymillió lakosegyenérték szennyezőanyag-
terhelést, és amelynek működésképtelenné válása közvetlenül veszélyeztetné az  adott térség lakosságának 
közüzemi ivóvízellátását, a környezetet vagy az emberi egészséget.

 (3) Vízkárelhárítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani
a) az  egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott vízilétesítményt, ha annak
aa) hirtelen tönkremenetele a  folyók medrében visszafordíthatatlan változást idézne elő és olyan 

rendkívüli árhullám kialakulásához vezetne, amely töltésszakadás veszélyével fenyeget,
ab) működésképtelenné válása a  térségi vízellátást és ezáltal az  adott térség lakosságának 

ivóvízellátását veszélyeztetné,
ac) üzemszerű működése hiányában a  hatásterületére eső NATURA 2000 területek természeti értékei 

jelentős mértékben károsodnának, vagy
ad) működésképtelensége a  hazai vízrendszerek közötti vízátvezetés hiányában a  mezőgazdasági 

vízszolgáltatást veszélyeztetné;
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b) az elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítményt, ha
ba) legalább 2000 m3/sec éves középvízhozamú folyók mentén olyan öblözetet véd, amelyben a kitört 

víz lokalizálására nincs lehetőség és a védvonal nincs az előírt méretre kiépítve,
bb) annak hossza és a védett öblözet területének aránya kisebb mint 1:10 km/km2.

3. §  A víz ágazat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként a  2.  §-ban meghatározott feltételeknek 
megfelelő létesítmény jelölhető ki.

4. §  Vízilétesítmény akkor jelölhető ki európai létfontosságú rendszerelemnek, ha
a) az  ivóvíz-szolgáltatást biztosító vízilétesítmény üzemzavar vagy havária esetén Magyarország és legalább 

egy szomszédos állam közüzemi ivóvízellátását legalább 40 000 m3/d mértékű szolgáltatott ivóvízmennyiség 
kiesése által, legalább öt naptári napon keresztül folyamatosan, jelentős mértékben befolyásolná,

b) a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló vízilétesítmény üzemzavar vagy havária esetén Magyarország és 
legalább egy szomszédos állam felszíni, illetve felszín alatti víztesteit a határon átterjedő hatás miatt jelentős 
mértékben és tartósan elszennyezheti,

c) az  árvízvédelmi létesítmény tönkremenetele Magyarországon és legalább egy szomszédos állam területén 
a  folyóvizek és természetes tavak medrében és élővilágában tartós károsodást, vagy az  emberi életet 
veszélyeztető mértékű, különleges jogrend bevezetését igénylő elöntéseket okozna.

5. §  A víz ágazat tekintetében a  létfontosságú rendszerelem helyszíni ellenőrzését lefolytató szerv az  illetékes vízügyi 
hatóság.

6. §  A vízgazdálkodási létesítmény üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek a  víziközművek 
üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 1. számú melléklet A) és B) pontjában foglalt táblázatában 
meghatározott, területi vagy szakági irányító munkakör betöltéséhez előírt mérnöki végzettséggel is rendelkeznie 
kell.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 542/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdésének 37.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  elszámolásra meghatározott határidő módosítására egy alkalommal, legfeljebb az  elszámolási határidő 
24 hónapra történő megváltoztatásával van lehetőség, ha a  határidő betartását időjárási körülmény, a  helyi 
önkormányzaton kívül álló szervezet tevékenysége, egyéb pályázati forrásból megvalósuló kapcsolódó beruházás 
vagy közbeszerzési eljárás elhúzódása akadályozza. A  kérelmet az  elszámolási határidő lejártáig lehet benyújtani 
a kincstárnak.”
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2. §  Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. E  rendeletnek az 542/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 
8. § (3) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat 
igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53.  § 
(2) bekezdésében, valamint
az 1. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
129. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 
a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24.  § 
(1) bekezdésében, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6.  § tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a mezőgazdasági őstermelőre és a mezőgazdasági kistermelőre (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági őstermelő),
b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH),
c) a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságára,
d) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára (a továbbiakban: NAK), valamint
e) a mezőgazdasági őstermelői igazolványba (a továbbiakban: igazolvány) bejegyzésre jogosult más személyre
terjed ki.”

 (2) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állandó lakóhely szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezete az  igazolványt az  adóévre vonatkozó 
értékesítési betétlappal és a hitelesített adatnyilvántartó lap másolatával együtt állítja ki. A NAK megyei ügyintéző 
szervezete az adott adóévre vonatkozóan új értékesítési betétlapot ad ki. Az igazolvány a mezőgazdasági őstermelő 
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nyilatkozata alapján legfeljebb három adóévre állítható ki. Az  igazolvány kiadásával egyidejűleg legfeljebb három 
adóévre szóló értékesítési betétlap adható ki.”

 (3) Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) Az  igazolvány elvesztését, megsemmisülését az  igazolványt kiadó NAK megyei ügyintéző szervezetéhez 
haladéktalanul be kell jelenteni. A talált igazolványt a NAK megyei ügyintéző szervezetéhez kell eljuttatni.
(2) Az elveszett, megsemmisült, illetőleg megrongálódott igazolvány helyett a NAK megyei ügyintéző szervezete újat 
ad ki.
(3) Az 1. számú melléklet 9. pontjában foglalt adatokban bekövetkezett változásokat évente egyszer, június 15. napjáig 
be kell jelenteni az igazolványt kiadó NAK megyei ügyintéző szervezetéhez az erre a célra rendszeresített változás-
bejelentő formanyomtatványon.”

 (4) Az R1. az alábbi 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § A  megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az  őstermelői igazolvány használatának 
jogszerűsége és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:
a) az árusító helyen az áru származását ellenőrizni,
b) az őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját elkérni, abba betekinteni, annak adatait rögzíteni,
c) az őstermelői igazolványban feltüntetett tevékenység és az árusító helyen lévő áru eltérése esetén az őstermelő 
igazolványt és értékesítési betétlapot visszatartani, visszavonni,
d) ha az  ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy őstermelő által értékesíteni kívánt, illetve értékesített áru 
mennyisége több, mint az őstermelő termelési lehetősége, kapacitása az őstermelői igazolványt visszavonni.”

 (5) Az R1. 11. és 12. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) Az igazolvány kiállításának, érvényesítésének és visszavonásának, az ügyfélszolgálatnak, a nyilvántartási és 
az adatvédelmi feladatoknak a megszervezését a NAK látja el.
(2) Az igazolványokkal kapcsolatos adatokat a NAK megyei ügyintéző szervezete a (3) bekezdés szerinti információs 
rendszerben az igazolvány kiadásával egyidejűleg rögzíti.
(3) Az  igazolványokkal kapcsolatos országos adatokról a  NAK megyei ügyintéző szervezeteinek adatszolgáltatásai 
alapján a  NÉBIH vezet nyilvántartást az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben.
(4) Az  Szja. tv. 81/B.  §-ában meghatározott ellenőrzési feladatok tekintetében a  megyei kormányhivatal  
földművelésügyi igazgatósága jár el.
(5) A (3) bekezdés szerinti információs rendszer használatának ellenőrzésére a NÉBIH jogosult.
(6) A NÉBIH a (3) bekezdés szerinti információs rendszerhez a NAK számára, valamint – a 8/A. §-ban foglalt feladatai 
ellátásához – a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága számára hozzáférést biztosít.
12.  § (1) Az  e  rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges nyomtatványok adattartalmát az  1–3. számú 
mellékletek tartalmazzák. Az adatnyilvántartó lapot a NÉBIH teszi közzé a honlapján.
(2) Az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettséget – a NAK megyei ügyintéző szervezete által a 11. § 
(3) bekezdés szerinti információs rendszerben rögzített adatok alapján – a NÉBIH teljesíti.
(3) A NAK a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságai számára a 8/A. §-ban foglalt feladatai ellátásához 
megkeresésre, az  őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjain szereplő, az  ellenőrzéshez szükséges adatokról 
adatot szolgáltat.
(4) A  megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az  őstermelői igazolványok adatnyilvántartó 
lapjait 2014. január 31-ig átadja a NAK részére.”

 (6) Az R1.
a) 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (2)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási 

szervének” szövegrész helyébe „NAK megyei ügyintéző szervezetének” szöveg,
b) 3. § (5) és (6) bekezdésében, a 6. § (2) bekezdés a)–b) pontjaiban, a 7. § (1) bekezdésében, a 7. § (2) bekezdés 

c)  pontjában, és a  8.  § (1)  bekezdésében a „megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve” 
szövegrész helyébe a „NAK megyei ügyintéző szervezete” szöveg,

lép.
 (7) Hatályát veszti az R1. 10. §-a.

2. §  Hatályát veszti a  kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.)  
Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében az „és a falugazdász” szövegrész.
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3. § (1) A  mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló  
341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  földművelésügyi hatóság a  meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását a  Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a  továbbiakban: NAK) által is szolgáltatott adatok alapján vezeti. 
A  nyilvántartás vezetéséhez szükséges helyszíni ellenőrzéseket a  földművelésügyi hatóság szükség esetén a  NAK 
bevonásával végzi.”

 (2) Az R2. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  vámhatóság (1)  bekezdés szerinti megkeresésére a  földművelésügyi hatóság, az  erdészeti hatóság, és 
a vízügyi hatóság a megkeresés beérkezését követő 10 napon belül hatósági bizonyítvány elektronikus úton történő 
megküldésével adatot szolgáltat a vámhatóság részére.”

4. §  Az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az  elektronikus 
kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az MVH az ügyfél részére az elektronikus szolgáltatás használatához a szakmai segítséget, illetve a  technikai 
feltételeket a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával kötött megállapodás alapján is 
biztosíthatja térítésmentes szolgáltatásként, a falugazdász-hálózat mint technikai közreműködő útján.”

5. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. 
(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására a  megyei kormányhivatal járási hivatalának 
szakigazgatási szerveként járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok (a  továbbiakban: járási 
állat-egészségügyi hivatal) működnek. A  járási állat-egészségügyi hivatal tekintetében a  szakmai irányító szerv 
vezetőjének jogait a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának 
vezetője (a továbbiakban: megyei igazgató főállatorvos) gyakorolja.”

 (2) Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állat-egészségügyi igazgatóságának hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben első fokon a  megyei 
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága jár el. A  járási állat-egészségügyi 
hivatal által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állat-egészségügyi igazgatósága, a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi 
igazgatósága által hozott első fokú döntés esetén másodfokon a NÉBIH jár el.”

 (3) Az R3. 19/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/A.  § A  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/B.  §-ban foglaltak tekintetében a  Kormány 
mezőgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”

 (4) Az R3. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány hatáskörrel rendelkező hatóságként a  kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának 
ellenőrzésére első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal – ellenőrzési jogkörrel jogszabály szerint rendelkező – 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, a  növény- és talajvédelmi igazgatóságát, a  megyei 
földművelésügyi igazgatóságot, valamint a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.”

 (5) Hatályát veszti az R3. 19. §-a és 26. §-a.

6. §  A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a  járási hivatal szervezeti egységeként működő ágazati 
szakigazgatási szervek (a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv):]
„d) a  járási hivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az  élelmiszer-biztonsági, 
élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állat-egészségügyi feladatok 
ellátására,”

7. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezt a  rendeletet a  Magyarország joghatósága alól mentességet élvező személyekre és szervezetekre, 
a mentességet biztosító nemzetközi egyezményekre és a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel kell alkalmazni.”

 (2) A KR. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvételére és visszavonására, az  előzetes eredetiségvizsgálatra, 
a származás-ellenőrzési eljárásra és a jármű hivatalból indított forgalomból történő kivonására vonatkozó szabályok 
a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek tagjaira nem alkalmazhatóak.”

2. §  A KR. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § A megye területére kiterjedő illetékességgel a megyeszékhelyen működő járási hivatal hatáskörébe tartozik
a) a „P” és a „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával,
b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a  szabványtól eltérő 
alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, és
c) a b)  pont szerinti járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és tulajdonjogának 
változásával
kapcsolatos feladatok ellátása.”

3. §  A KR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, 
továbbá az  az állam, amelynek állampolgára az  Európai Közösség és tagállamai, valamint az  Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az  Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
2. harmadik ország: az EGT-államon kívüli országok;
3. harmadik ország állampolgára:
3.1. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, 
valamint
3.2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó EGT-állam állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja;
4. használt jármű: az új járműnek nem minősülő jármű;
5. lakcím: a  természetes személy ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, mindezek hiányában 
szálláshelye;
6. nyilvántartás: a közúti közlekedési nyilvántartás;
7. Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II): az  1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet által létrehozott információs rendszer;
8. szokásos tartózkodási hely:
8.1. az  az ország, ahol az  adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt 
személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező 
személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon 
ország között, ahol él, valamint
8.2. azon személy esetében, akinek a  foglalkozással kapcsolatos vagy személyes kötöttségei eltérő országokhoz 
kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, 
a  szokásos tartózkodási helynek a  személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az  ilyen 
személy rendszeresen visszatér oda. Ez  utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a  személy egy meghatározott 
időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi vagy az iskolai tanulmányok 
azonban nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését;
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9. új jármű: a  gyártótól, forgalmazótól vagy kereskedelmi szervezettől közvetlenül megszerzett, a  nyilvántartásba 
még ideiglenesen sem vett jármű;
10. vezetői engedély cseréje: vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága által 
kiadott vezetői engedély helyett;
11. vezetői engedély honosítása: vezetői engedély kiállítása egy harmadik ország hatósága által kiadott vezetői 
engedély helyett;
12. vezetői engedély pótlása: vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága 
által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett.
(2) Ha e  rendelet viszonosságról rendelkezik, akkor a  viszonosság fennállása tekintetében a  közlekedésért felelős 
miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter nyilatkozata az irányadó.”

4. §  A KR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az e rendeletben meghatározott járművezetésre jogosító okmány:
a) a vezetői engedély,
b) a nemzetközi vezetői engedély.
(2) Magyarország területén a járművezetési jogosultság igazolására alkalmas:
a) a  vezetői engedélyben feltüntetett kategória tekintetében a  lejárt érvényességű vezetői engedély és a  vezetői 
engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap az  új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a  kérelem 
benyújtásától számított 60 napig.
b) a  külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarország területén történő elvesztése, 
eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a  bejelentésről szóló jegyzőkönyv és a  vezetői engedélyt kiadó külföldi 
ország hatósága által kiállított, a  vezetői engedély adataira, érvényességére és a  vezetési jogosultság tartalmára 
vonatkozó igazolás, a jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig.
c) az érvényes magyar vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a külföldi vagy magyar 
hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig.”

5. §  A KR. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzetközi kategóriára, valamint a „TR” és „V” nemzeti kategóriára megszerzett vizsga a vezetői engedélybe 
bejegyzett kategória érvényességi idejének lejárta után is – ha a  közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról 
szóló miniszteri rendelet egészségi alkalmasságot nem ír elő – jogosít a  4.  mellékletben meghatározott járművek 
vezetésére.
(2) A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedélyt állít ki, 
ha az ügyfél az (1) bekezdésben meghatározott vezetési jogosultságát kívánja gyakorolni.”

6. §  A KR. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A „kezdő vezetői engedély” minősítés a  vezetői engedély visszavonásának leteltét követően újra kezdődik, ha 
annak 2 éves időtartama alatt a vezetői engedély jogosultját közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt 
jogerősen eltiltják a járművezetéstől, a járműfajtától vagy a kategóriától.”

7. §  A KR. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.
(2) Nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes magyar vezetői engedély adatai alapján kell kiállítani.
(3) A  nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a  vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi 
idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év.
(4) A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.
(5) A nemzeti kategóriára nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető.
(6) A  nemzetközi vezetői engedély igénylésére irányuló kérelmét az  ügyfél a  kormányzati portálon keresztül 
elektronikus úton is benyújthatja.
(7) A nemzetközi vezetői engedély kiállítása elektronikus úton is intézhető. Az elektronikus úton igényelt nemzetközi 
vezetői engedélyt – a kérelem teljesíthetősége esetén – a Hivatal 15 napon belül postai úton kézbesíti. Az elkészült 
okmány az ügyfél rendelkezése szerint átvehető postai kézbesítés útján vagy a Hivatalnál.
(8) A nemzetközi vezetői engedély adattartalmát az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott 
Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 3. törvényerejű rendelet határozza meg.”
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8. §  A KR. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  vezetői engedély kiadását megelőző 6 hónapos magyarországi tartózkodás 
igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata 
és a  nem magyar állampolgár kérelme ezen okmány honosítására vagy cseréjére irányul. Ez  esetben a  vezetői 
engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy 
jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a  szokásos tartózkodási helye Magyarország területén 
van.”

9. § (1) A KR. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Közlekedési alapismeretekből tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor a vezetői engedély honosítására, ha
a) a külföldi vezetői engedélyt nem a 17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott országban állították ki 
és
b) a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás alapján a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethető az 1. 
és 2. mellékletben meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmának.”

 (2) A KR. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Tanfolyammentes gyakorlati vezetési és közlekedési alapismeretekből tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor 
a vezetői engedély honosítására, ha
a) a külföldi vezetői engedélyt nem a 17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott országban állították ki 
és
b) a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás alapján sem állapítható meg a vezetési jogosultság tartalma, 
vagy az nem feleltethető meg az 1. és a 2. mellékletben meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmának.”

 (3) A KR. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A közlekedési igazgatási hatóság a Hivatal útján megkeresi a harmadik ország hatóságát, ha a magyar vezetői 
engedély kiállítására irányuló eljárás során kétség merül fel a  benyújtott vezetői engedély valódiságával vagy 
az ügyfél vezetési jogosultságával kapcsolatban.”

10. §  A KR. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  közlekedési igazgatási hatóság a  Hivatal útján megkeresi a  más EGT-állam hatóságát, ha a  magyar vezetői 
engedély kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárás során kétség merül fel a  benyújtott vezetői engedély 
valódiságával vagy az ügyfél vezetési jogosultságával kapcsolatban.”

11. §  A KR. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közlekedési igazgatási hatóság visszaadja a  honosítás során bevont, külföldi hatóság által kiállított vezetői 
engedélyt a harmadik ország állampolgárának, ha az úgy nyilatkozik, hogy az ország területét elhagyja. A külföldi 
vezetői engedély akkor adható vissza, ha azt a  Hivatal a  kiállító hatóságnak még nem küldte meg, és az  ügyfél 
a  magyar vezetői engedélyt a  külföldi vezetői engedély átvételével egy időben leadja. A  közlekedési igazgatási 
hatóság ennek tényét a nyilvántartásban rögzíti.”

12. §  A KR. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közlekedési igazgatási hatóság a  jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján 
kiállítja, cseréli vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve eltűnés esetén pótolja:
a) a vezetői engedélyt (5. melléklet),
b) a nemzetközi vezetői engedélyt (9. melléklet).”

13. §  A KR. 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25/A.  § Ha a  járművezető rendelkezik a  díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, 
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, 
továbbá az  ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott érvényes 
vezetői engedély kategóriához tartozó „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-nyal, akkor a  vezetői engedély 
kiadása, pótlása, cseréje, honosítása tárgyában általa kezdeményezett eljárás során kérelmezheti a részére kiadásra 
kerülő vezetői engedélyben a  95. számú közösségi kód feltüntetését a  megfelelő vezetői engedély kategóriához 
tartozóan a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” időbeli hatályával megegyező időtartamra.”
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14. § (1) A KR. 36. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szünetel a vezetésre való jogosultság:)
„b) a büntetőeljárás jogerős befejezéséig:
ba) a vezetői engedély helyszíni elvételének napjától, vagy ennek hiányában
bb) a büntetőeljárás megindításának napjától, vagy
bc) ismeretlen tettes ellen, a  32.  § a)  pontjában meghatározott bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárás esetén a megalapozott gyanú közlésének napjától.”

 (2) A KR. 36. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szünetel a vezetésre való jogosultság:)
„d) az alkalmas minősítésű igazolás közlekedés igazgatási hatóság előtti bemutatásáig
da) az  alkalmatlanság megállapításának a  napjától, ha a  járművezetőt egészségi, pályaalkalmassági szempontból 
alkalmatlannak minősítették,
db) az eljáró hatóság értesítése alapján az elmulasztott határnaptól, ha a soron kívül elrendelt vagy kezdeményezett 
egészségi, vagy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a járművezető önhibájából nem jelent meg, vagy”

 (3) A KR. 36. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Ha a  vezetői engedély, az  annak kiadása alapjául szolgáló okmány, vagy az  ezekbe tett bejegyzés hamis, 
hamisított, vagy valótlan tényt, jogosultságot tartalmaz, a  nyomozó hatóság lefoglalást megszüntető, vagy 
a  büntetőeljárást lezáró határozata alapján, továbbá a  más EGT-állam illetékes hatóságának értesítése alapján 
a  közlekedési igazgatási hatóság a  vezetői engedélyt visszavonja és egyidejűleg intézkedik az  engedély-
nyilvántartásban szereplő valótlan adatok javítására, törlésére vagy az  okmány érvénytelenítését követő 
selejtezésre.”

15. §  A KR. 41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/A. § A Hivatal gondoskodik a figyelmeztető jelzés SIS II-ben történő elhelyezéséről vagy törléséről az okmány 
érvénytelensége vagy megkerülése tényének a  nyilvántartáson történő átvezetésével egyidejűleg, a  26.  § 
(3) bekezdésében, a 27. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá ha a vezetői engedély nincs a hatóság birtokában, akkor 
a  36.  § (9)  bekezdésében meghatározott esetekben. Az  engedély-nyilvántartásban hamis vagy meghamisított 
érvénytelenségi okkal szereplő vezetői engedélyről akkor kell figyelmeztető jelzést továbbítani a  SIS II-be, ha 
a hamis vagy meghamisított okmány elvétele, lefoglalása vagy bevonása tényét az engedély-nyilvántartásba nem 
jegyezték be.”

16. § (1) A KR. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha
a) a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával igazolták vagy, ha azt nem magyar 
nyelven állították ki, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták,
b) a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a  gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességet 
igazolták,
c) a  regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a  vámhatóság adatbázisában 
a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton ellenőrizte,
d) a közlekedési hatóság a járműre forgalomba helyezési engedélyt adott ki, megállapította a jármű műszaki adatait 
és műszaki alkalmasságát, és
e) a jármű üzemben tartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel (telephellyel).”

 (2) A KR. 42. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból 
a  gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az  ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát, ha az a kérelem elbírálásához szükséges, 
és az érintett gazdasági társaság az iratot a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza.”

 (3) A KR 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  forgalomba helyezést megelőzően el kell végezni a  jármű származás-ellenőrzését, ha a  más EGT-államból 
behozott használt jármű forgalomba helyezése során
a) nem áll rendelkezésre a  nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy a  kiállító hatóság által hitelesített 
másolati példánya, vagy



89520 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 

b) a harmonizált forgalmi engedély
ba) I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik, vagy
bb) I. részből áll, de az nem az eredeti okmány.”

 (4) A KR. 42. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  forgalmi engedély, az  ideiglenes forgalomban tartási engedély, a  törzskönyv és a  rendszámtábla, valamint 
a regisztrációs matrica arra a járműre érvényes, amelyre azt kiadták, vagy engedélyezték.”

17. §  A KR. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a mezőgazdasági erőgépek M betűjelű ideiglenes 
rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és a  rendszámtáblához tartozó indítási naplóval 
vehetnek részt a közúti forgalomban.”

18. §  A KR. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az üzemben tartó teljes körűen gyakorolja a jármű használatával és forgalomban tartásával kapcsolatos jogokat, 
valamint felelős az  üzembentartót terhelő kötelezettségek teljesítéséért mindaddig, amíg a  jármű tulajdonosa 
a  közlekedési igazgatási hatóság felé tett egyoldalú nyilatkozattal az  üzemben tartás jogát tőle vissza nem vonja. 
Ez  magában foglalja különösen a  gépjármű felelősségbiztosítási kötelezettséget, a  jármű időszakos vizsgálati 
kötelezettségét, forgalomból történő ideiglenes kivonásának és a  kivonás megszüntetésének és a  jármű ismételt 
forgalomba helyezése kezdeményezésének jogát, továbbá az  üzemben tartói adatok változásának bejelentését, 
valamint a forgalmi engedély, a rendszámtábla, az érvényesítő címke, a környezetvédelmi plakett és a regisztrációs 
matrica pótlásának kezdeményezését.”

19. §  A KR. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  jármű külföldi természetes személy tulajdonosa nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel és 
a forgalomba helyezési vagy tulajdonjog-változás bejegyzésére irányuló eljárást a  leendő magyarországi üzemben 
tartó végzi, a  törzskönyvet a  tulajdonos által közjegyzői vagy ügyvédi okiratban meghatalmazott személy 
személyesen veheti át.”

20. §  A KR. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a  jármű forgalomba helyezését, valamint a  törzskönyv és 
a  forgalmi engedély kiadását, ha a  jármű tulajdonjogát és származását hitelt érdemlően nem igazolják. Ha 
a  járművet ennek ellenére forgalomba helyezték, a  közlekedési igazgatási hatóság a  jármű forgalomban való 
további részvételét megtiltja és a forgalmi engedélyt, valamint a törzskönyvet bevonja.”

21. §  A KR. 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a  jármű tulajdonjogában 
bekövetkezett változást, ha annak jogalapja
a) öröklés,
b) gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó 
szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,
c) a  közös tulajdon megszüntetése, ha a  jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül vagy annak jogalapja 
közös tulajdon létesítése, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,
d) a  pénzügyi lízingszerződés teljesítése, amelynek során a  jármű nyilvántartott üzemben tartója a  jármű 
tulajdonjogát megszerzi,
e) állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati 
szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása,
f ) a  használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az  adásvétel időpontjában fő tevékenysége 
szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű 
használat céljából történő tulajdonszerzést.”

22. §  A KR. 60. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési igazgatási hatóság)
„a) a  Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint 
ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik, továbbá nemzetközi szerződésben 
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biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek, valamint azok tagjai és 
családtagjai – amennyiben arra törvény rendelkezései lehetőséget adnak – járműveire DT betűjelű,”
(különleges rendszámtáblát ad ki.)

23. § (1) A KR. 70. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni
a) a  fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az  általa gyártott, de forgalomba még nem 
helyezett járművei tesztelése,
b) a  fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem 
helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítása, továbbá 
kereskedelmi célú kipróbálása,
c) a  gépjármű-fenntartó szervezetnek a  forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű javításához kapcsolódó 
diagnosztikai tevékenység (a javítást megelőző vagy azt követő kipróbálás), és
d) a közlekedési kutatóintézetnek járművizsgálatok végzése
céljából.
(2) A  P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az  ideiglenes forgalomban tartási engedély 
jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át, 
kivéve
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a járműgyártó által a teszteléssel megbízott személyt,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, azonban ez esetben a jármű használata során a gépjármű-
kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek 
is a  járműben kell tartózkodnia. A  P betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának jogszerűségét a  közúti 
ellenőrzés során okirattal kell igazolni.
(3) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére 
kiadott P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik 
a  gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a  járműszerelői 
tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel. A  járművet vezető személy e  feltétel fennállását a  járműjavító 
szervezet által kiadott okirattal köteles igazolni.”

 (2) A KR. 70. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a  közúti közlekedés során köteles igazolni 
az  ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az  indítási naplóval és a  (2)–(3)  bekezdésben meghatározott 
feltételeket igazoló okirattal a  rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a  kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítás fennállását.”

24. §  A KR. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73.  § Ha a  jármű üzemeltetési jellege vagy üzemben tartója (tulajdonosa) megváltozik, a  rendszámra való 
jogosultságot felül kell vizsgálni, indokolt esetben a rendszámtáblát ki kell cserélni.”

25. §  A KR. 75/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75/A.  § A  Hivatal az  állandó rendszámtábla elvesztése, eltulajdonítása, megkerülése tényének a  nyilvántartáson 
történő átvezetésével egyidejűleg gondoskodik a  figyelmeztető jelzés SIS II-ben történő elhelyezéséről 
vagy törléséről a  75.  § (8)–(11)  bekezdéseiben meghatározott esetekben. Ezen rendelkezések a  négykerekű 
segédmotoros kerékpárokra nem vonatkoznak.”

26. §  A KR. 76. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A címkével a járművet
a) az időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság,
b) egyéb esetekben a  közlekedési igazgatási hatóság a  közlekedési hatóság igazolása vagy a  nyilvántartásban 
szereplő adatok alapján látja el.”

27. §  A KR. 77. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közlekedési igazgatási hatóságok műszaki érvényességet igazoló címkével való ellátása a fővárosi és megyei 
kormányhivatal feladatkörébe tartozik. A  Hivatal az  általa lefolytatott eljárásokban felhasználásra kerülő műszaki 
érvényességet igazoló címke beszerzéséről saját hatáskörben gondoskodik.”
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28. §  A KR. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78.  § A  műszaki érvényességnek a  nyilvántartásból történő megállapítása esetén az  érvényesség lejárati 
határnapjaként az érvényesség hónapjának utolsó napját kell bejegyezni.”

29. §  A KR. 82. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  forgalmi engedély jogosítottján kívüli személy Magyarországon forgalomba helyezett járművel az  ország 
területét harmadik ország irányába csak a forgalmi engedély jogosítottjának közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt hozzájárulásával hagyhatja el, kivéve a 74. §-ban meghatározott járműveket.”

30. §  A KR. 84. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törzskönyv kiadására irányuló eljárás során a  közlekedési igazgatási hatóság által elvégzett adatfelvétel alapján 
a törzskönyv „Hivatalos feljegyzések” rovatában feltüntetésre kerül:)
„d) az  „előzetes eredetiségvizsgálat alól mentesült” bejegyzés, ha a  jármű forgalomba helyezése vagy 
tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül 
történik.”

31. §  A KR. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolhatja:
a) a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló, a jármű azonosító adatait tartalmazó számla,
b) a  külföldön már forgalomba helyezett járműveknél a  külföldi hatóság által a  forgalomba helyezéskor kiadott 
eredeti vagy hitelesített okmányok,
c) az árverési jegyzőkönyv,
d) a gyártó számlája,
e) a jogerős bírósági határozat,
f ) a hagyatékátadó végzés,
g) az ajándékozást igazoló okirat,
h) az adásvételi szerződés,
i) a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, vagy
j) a járműkísérő lap.”

32. §  A KR. 87. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közlekedési igazgatási hatóság a  járművet hivatalból, határozattal kivonja a  forgalomból, és ezt a  tényt 
a döntés jogerőre emelkedését követően nyilvántartásba bejegyzi, ha a nyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, 
hogy a járművet elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli ezt a változást, és
a) az  új tulajdonos a  bejelentési kötelezettségének a  jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett eleget, 
valamint a bejelentést az arra történő felhívás kézhezvételét követően 5 napon belül nem pótolja, vagy az utólagos 
bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a  jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési 
kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, vagy
b) az új tulajdonos személye nem állapítható meg.”

33. §  A KR. 92. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  forgalomba helyezett, a  forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű 
esetében a  közlekedési igazgatási hatóság kérelemre A  típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki, 
amelynek érvényességi ideje 3 nap. Ezen ideiglenes forgalomban tartási engedély kizárólag a  jármű javítása, 
eredetiségvizsgálata vagy hatósági vizsgálata céljából a jármű telephelye és a gépjármű-fenntartó telephelye, vagy 
az eredetiségvizsgálat, továbbá a hatósági vizsgálat helyszíne között történő közlekedésre jogosít.”

34. §  A KR. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„94. § Tehergépkocsinak személyszállító járművé történő engedélyezett átalakítása esetén a közlekedési igazgatási 
hatósági eljárásban a  jármű kategóriájának megváltoztatása a  nyilvántartásba és a  forgalmi engedélybe akkor 
jegyezhető be, ha a vám és nem közösségi adók, díjak különbözetét megfizették, vagy a kötelezett ez alól mentesült 
és az erre vonatkozó okmányokat, valamint átalakítás esetén az ügyfél a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki 
Adatlapot bemutatta és a  közlekedési igazgatási hatóság a  regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét 
a vámhatóság adatbázisában ellenőrizte.”
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35. §  A KR. 106. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (4) és (5)  bekezdésben foglaltakat a  (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltakkal összefüggésben a  70.  § 
(1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott járműgyártó esetében nem kell alkalmazni, amennyiben a  járműgyártó 
a visszavonást elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig hitelt érdemlően igazolja az indítási napló hiányzó vagy 
olvashatatlan adatait.”

36. §  A KR. a következő 107/A. §-sal egészül ki:
„107/A.  § (1) A  rendszámtábla, indítási napló, ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy ideiglenes forgalmi 
engedély visszavonásának időtartamát azok helyszíni elvételének időpontjától kell számítani.
(2) Amennyiben a  hatósági engedélyt, jelzést vagy az  indítási naplót a  helyszínen nem vették el, a  visszavonás 
időtartamát a  közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedése, vagy fellebbezési jogra 
tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától kell számítani, kivéve, ha az ügyfél 
a  határozat jogerőre emelkedését megelőzően azokat leadta. Ebben az  esetben a  leadás napjától kell a  kivonás 
időtartamát számítani.
(3) A visszavonást elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől, vagy fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás 
esetén a  határozat végrehajthatóvá válása napjától számított 5 napon belül – amennyiben arra a  helyszínen nem 
került sor – a  rendszámtáblát, indítási naplót, ideiglenes forgalomban tartási engedélyt vagy ideiglenes forgalmi 
engedélyt le kell adni.”

37. §  A KR. 108. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  forgalomból kivonást kezdeményező hatóság a  101.  § (1)  bekezdés j)  pontban meghatározott esetben 
a kivonásra okot adó körülmény megszűnéséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti a közlekedési igazgatási 
hatóságot. Az  értesítés alapján a  forgalomból kivont járművet, a  forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási 
díjának megfizetése nélkül hivatalból forgalomba kell helyezni. Az  értesítéssel egyenértékű, ha a  közlekedés 
igazgatási hatóság az  ellenőrző hatóság által vezetett nyilvántartásba történő bekérdezéssel értesül a  bírság 
megfizetésének tényéről.”

38. §  A KR. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112.  § A  közlekedési igazgatási hatóság az  okmány visszavonásával egyidejűleg intézkedik a  nyilvántartásban 
szereplő valótlan adatok javításáról, az okmány érvénytelenítését követő selejtezésről, valamint a nyilvántartásban 
szereplő azonosító adatok szerinti jármű valós műszaki adatainak megfelelő okmány kiadásáról, ha a  járműhöz 
tartozó forgalmi engedély, törzskönyv vagy az  abba tett bejegyzés hamis, hamisított, vagy valótlan tényt, adatot, 
jogosultságot tartalmaz, a  nyomozó hatóság lefoglalást megszüntető, vagy a  büntetőeljárást lezáró határozata 
alapján.”

39. § (1) A KR. 113. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járművezető köteles a jogszabályban meghatározottakon túl
a) vezetés közben magánál tartani a vezetésre jogosító okmányt, valamint
aa) a mozgáskorlátozottak esetén az orvosi alkalmasságára, a vezetési feltételekre vonatkozó külön jogszabályban 
előírt korlátozást tartalmazó mellékletet,
ab) a  pályaalkalmassági minősítésről szóló határozatot, vagy annak igazolását is – kivéve a  közúti közlekedési 
szolgáltatást személygépkocsival végző járművek vezetőit –, ha a  pályaalkalmassági minősítés a  vezetői 
engedélyből nem állapítható meg,
ac) a 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az eltiltó határozatot,
b) a közúti ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult hatóságnak átadni
ba) a személyazonosságát igazoló és a vezetésre jogosító okmányt és annak mellékletét,
bb) a forgalmi engedélyt.”

 (2) A KR. 113. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vezetési jogosultság szünetelése esetén a  közlekedési igazgatási hatóság döntésével visszavont okmányt 
a döntés jogerőre emelkedését, a döntés a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatóvá nyilvánítása 
esetén pedig a döntés közlését követő nyolc napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni.”
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40. §  A KR. 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„121. § Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi 
irányelv,
b) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelettel együtt a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi 
irányelv, és az azt módosító 96/47/EK, 97/26/EK tanácsi irányelv, 2000/56/EK bizottsági irányelv, 2003/59/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, 2006/103/EK tanácsi irányelv, 2008/65/EK bizottsági irányelv és 2011/94/EU bizottsági 
irányelv,
c) az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
d) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelettel együtt a  vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (1) bekezdése, 2. cikk (1) és (2) bekezdése, 3. cikk (1) és (2) bekezdése, 
4. cikk (1)–(6) bekezdése, 5. cikk (1) bekezdése, 6. cikk (1)–(3) bekezdése, 7. cikk (1) bekezdés a) és e) pontja, (2) és 
(3) bekezdése és (5) bekezdés a)–c) pontja, 11. cikk (1) bekezdése és (2)–(6) bekezdése, 12. cikke, 13. cikke, 15. cikke, 
16. cikk (1) és (2) bekezdése, I. Melléklete,
e) a  vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. 
november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelv.”

41. § (1) A KR. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (2) A KR. 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A KR. 19. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

42. §  A KR.
a) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „kivéve a 11. § (2) bekezdésében vagy a 37. §-ban szabályozott eseteket” 

szövegrész helyébe a „kivéve a 37. §-ban szabályozott eseteket” szöveg,
b) 16.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését” szövegrész 

helyébe az „akinek kényszergyógykezelését” szöveg,
c) 16.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság” szövegrész 

helyébe a „cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság” szöveg,
d) 30.  § (2)  bekezdésében a „következő PÁV kategóriákat” szövegrész helyébe a „következő pályaalkalmasság-

vizsgálati (a továbbiakban: PÁV) kategóriákat” szöveg,
e) 60. § (1) bekezdésében az „üzemeltetőjét” szövegrész helyébe a „tulajdonosát (üzembentartóját)” szöveg,
f ) 74. § (1) bekezdésében a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg,
g) 108.  § (1)  bekezdésében a  „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvény 685.  § b)  pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozó” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó” szöveg,

h) 109. § (4) bekezdésében a „tíz év” szövegrész helyébe az „öt év” szöveg,
i) 110. § (7) bekezdésében a „tíz év” szövegrész helyébe az „öt év” szöveg,
j) 6.  melléklete címében a  „Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei” 

szövegrész helyébe a „Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei 2013. 
január 18-ig” szöveg

lép.

43. §  Hatályát veszti a KR.
a) 24. § (3) bekezdése,
b) 8. mellékletének 72. pontja, 74–77. pontja,
c) 9. melléklete,
d) 19. melléklet II. fejezet 1. pont B) pontjának c) alpontja,
e) 19. melléklet II. fejezet 2. pont B) pontjának c) alpontja,
f ) 19. melléklet II. fejezet 3. pont B) pontjának d) alpontja,
g) 19. melléklet IV. fejezet 1. pont a) alpontja.
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44. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 16. § (2) bekezdése, a 21. §, a 34. §, a 41. § (3) bekezdése, a 42. § b)–c) és g) pontja és a 43. § d)–f ) pontja 2014. 

március 15-én lép hatályba.

45. §  Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Nemzetközi kategóriák 2013. január 18-ig

„A” kategória – motorkerékpár

„A” korlátozott kategória – legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt 
meg nem haladó motorkerékpár

„A1” alkategória – a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó 
hajtómotorral ellátott motorkerékpár

„B” kategória a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, 
amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van.
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb 
össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. 
E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 
4250 kg.
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb 
össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy 
a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató 
jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes 
össztömege legfeljebb 3500 kg

„C” kategória – az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb 
össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű 
pótkocsiból álló járműszerelvény

„C1” alkategória – az autóbusz és a trolibusz kivételével az olyan gépkocsi, amelynek megengedett 
legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de nem több mint 7500 kg, 
valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„D” kategória – az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló 
járműszerelvény

„D1” alkategória – az autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb 16 állandó ülőhely van, 
valamint az ilyen autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
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„E” kategória – gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény (csak kombinált 
kategóriaként adható ki),
– kombinált kategóriák:
a) „B+E”: „B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló 
járműszerelvény a „B” járműkategória c) pontjában meghatározottak kivételével;
b) „C1 +E”: A „C1” alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló 
járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb 
együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett 
legnagyobb össztömege sem haladja meg a vontató jármű saját tömegét;
c) „C+E”: A „C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló 
járműszerelvény;
d) „D1+E”: A „D1” alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló 
járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb 
együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, a pótkocsi megengedett 
legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét, 
amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják;
e) „D+E”: „D” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló 
járműszerelvény, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják

Nemzeti kategóriák 2013. január 18-ig

„K” kategória – kerti traktor
– állati erővel vont jármű

„T” kategória – mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
– lassú jármű és pótkocsi
– kerti traktor
– állati erővel vont jármű hajtására

„M” kategória – segédmotoros kerékpár
– állati erővel vont jármű hajtására
– kerti traktor (16. életév betöltése után)

„TR” trolibusz – trolibusz
– mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
– segédmotoros kerékpár
– lassú jármű és pótkocsi
– kerti traktor
– állati erővel vont jármű hajtására

„V” kategória – kerti traktor
– állati erővel vont jármű hajtására

”

2. melléklet az 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A KR. 8. mellékletének módosítása

 1. A KR. 8. melléklete a következő 46. ponttal egészül ki:
„46. Csak tricikli”

 2. A KR. 8. mellékletének 73. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. „B” kategóriájú, négykerekű gépi meghajtású járművekre korlátozva (B1)”

 3. A KR. 8. mellékletének 78. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„78. Automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva”

 4. A KR. 8. mellékletének 79. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. A zárójelben megjelölt tulajdonságokkal rendelkező járművekre korlátozva
79.01. Kétkerekű, oldalkocsi vagy oldalkocsi nélküli járművekre korlátozva



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89527

79.02. AM kategóriájú, háromkerekű vagy könnyű négykerekű járművekre korlátozva
79.03. Triciklire korlátozva
79.04. Tricikli és 750  kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényére 
korlátozva
79.05. Tricikli és 750  kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényére 
korlátozva
79.06. A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárok
79.07. BE kategóriájú járművek, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja 
a 3500 kg-ot.”

 5. A KR. 8. melléklete a következő 80–81. ponttal egészül ki:
„80. A kategóriájú motoros tricikli vezetésére jogosító engedéllyel rendelkező, 24 év alatti vezetőkre korlátozva
81. A kategóriájú motorkerékpár vezetésére jogosító engedéllyel rendelkező, 21 év alatti vezetőkre korlátozva.”

 6. A KR. 8. melléklete a következő 90. ponttal egészül ki:
„90. A jármű átalakításait meghatározó kódokkal együtt használandó kódok.”

 7. A KR. 8. mellékletének 96. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„96. B kategóriájú járművek 750  kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsival 
összekapcsolva, feltéve, hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömege 3500 kg és 
4250 kg közötti.”

 8. A KR. 8. melléklete a következő 97. ponttal egészül ki:
„97. Nem vezethet olyan C1 kategóriájú járművet, amely a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről 
szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.”

3. melléklet az 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A KR. 19. mellékletének módosítása

 1. A KR. 19. melléklet I. fejezet 2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem 
benyújtásakor – a fentieken kívül – be kell mutatni:)
„e) jogi személy esetében
ea) ha a  közlekedési igazgatási hatóság a  kérelemről azonnal dönt a  közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
eb) a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.”

 2. A KR. 19. melléklet II. fejezet 1. pont B) pontja a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
„f ) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.”

 3. A KR. 19. melléklet II. fejezet 2. pont B) pontja a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
„f ) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.”

 4. A KR. 19. melléklet II. fejezet 3. pont B) pontja a következő g) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
„g) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.”

 5. A KR. 19. melléklet III. fejezet 1. pont B) pontja a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
„f ) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.”

 6. A KR. 19. melléklet III. fejezet 2. pont B) pontja a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)
„f ) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.”

 7. A KR. 19. melléklet V. fejezet A) pontja a következő 10. ponttal egészül ki:
(A kérelemhez csatolni kell:)
„10. Az  opciós jog vagy a  tulajdonjogot érintő korlátozás nyilvántartásba vétele vagy törlése esetén a  bejegyzés 
vagy a törlés alapjául szolgáló okirat eredeti példányát.”
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A Kormány 545/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az  Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Főigazgatóság ellátja a 2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális Alappal és a Kohéziós Alappal,
b) a Menekültügyi és Migrációs Alappal,
c) a Belső Biztonsági Alappal, valamint
d) a transznacionális Duna Programmal
kapcsolatos ellenőrzési hatósági feladatokat.”

2. §  A Rendelet 6. § (2) bekezdése a következő h) és i) pontokkal egészül ki:
(Az ellenőrzési tevékenysége kapcsán a Főigazgatóság funkcionális függetlenséggel rendelkezik, különösen az alábbiak 
tekintetében:)
„h) humánpolitikai döntések (ide nem értve létszámkeret meghatározását), valamint
i) az informatikai alkalmazások kiválasztása.”

3. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. § (3) bekezdésében az „önállóan működő” szövegrész.

4. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal 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), d) és e) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 
24. pontjában,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) 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  Liget Budapest projekt 
keretében
a) az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ kialakítására irányuló, a  Budapest XIII. kerület, 

28056 helyrajzi számú ingatlanon,
b) a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának felújítására irányuló, a Budapest XIV. kerület, 29732/1 helyrajzi 

számú ingatlanon, valamint
c) a komáromi Csillag Erődben a Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ létrehozására irányuló, 

a Komárom Sport utca, 802 és 803 helyrajzi számú ingatlanokon
megvalósuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
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 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) eljáró első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

első fokú hatóságként jár el,
b) az első fokú eljárásban szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó 

jogszabály szerint első fokú eljárásban szakhatóságként jár el.
 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban

a) eljáró másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály 
szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) a másodfokú eljárásban eljáró szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint másodfokú eljárásban szakhatóságként jár el.

 (4) A  tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó közigazgatási 
hatósági eljárásokban az R.-ben kijelölt hatóságok járnak el.

2. §  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból 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) az 1.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott beruházások tekintetében a  Budapest Főváros 

Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,
b) az 1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott, Komárom területén megvalósítandó beruházás 

tekintetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat
jelöli ki.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben építésügyi hatósági eljárásokban
a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni.

 (2) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

 (2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben 
úgy kell egyeztetnie a  szakhatósággal, hogy az  egyeztetésre és a  felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb 
8 nap, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb 15 nap 
áll rendelkezésre.

5. §  Az 1.  § (1)  bekezdésében meghatározott beruházások esetén az  előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez 
próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a  beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges 
földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

6. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés – a  környezeti hatásvizsgálati és 
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárást 
lezáró határozat, valamint a  környezetvédelmi engedély iránti kérelem tárgyában hozott határozat kivételével – 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

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

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerint hirdetményi közlésnek van helye, és a  döntés az  ügyfél számára kötelezettséget 
állapít meg, vagy alapvető jogát korlátozza, a  hatóság az  ismert ügyfelet a  döntés szövegéről – hirdetmény 
kifüggesztésével egyidejűleg – az  ügyfél tekintetében az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
alkalmazható kapcsolattartási forma használatával tájékoztatja. A  közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is 
a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.
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7. §  A gyámhatóság az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban eljáró hatóság megkeresésére vagy a beruházó 
kérelmére az  ismeretlen helyen tartózkodó vagy ismert helyen tartózkodó, de visszatérésben gátolt olyan 
természetes személy részére, akinek az  1.  § (1)  bekezdésében megjelölt projekttel összefüggő közigazgatási 
hatósági eljárás jogát vagy jogos érdekét érintheti, ügygondnokot rendel ki. Ennek megfelelően a  gyámhatóság 
ügygondnokot rendel ki annak a  természetes személynek, akinek a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 
lakcímeként szereplő valamennyi címre – címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt 
a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő kiemelt 
jelentőségű ügyek

 1. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
 2. Telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
 3. Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások
 4. Vízjogi engedélyezési eljárások
 5. Katasztrófavédelmi és tűzvédelmi hatósági eljárások
 6. Örökségvédelmi – műemlékvédelmi és régészeti – hatósági eljárások
 7. Közúti közlekedési hatósági eljárások
 8. Talajvédelmi hatósági eljárások
 9. Felvonók és mozgólépcsők hatósági engedélyezése
 10. Hírközlési hatósági eljárások
 11. Területrendezési hatósági eljárások
 12. Szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos 

engedélyezésre irányuló hatósági eljárások
 13. A 12. sorban meghatározottakon kívüli egyéb bányászati engedélyezésre irányuló hatósági eljárások
 14. Villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági 

eljárások
 15. Fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások
 16. Azok a  további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott beruházások 

megvalósításához és használatbavételéhez (üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül 
szükségesek

 17. Az 1–16. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 89531

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 15.  pontja alapján meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek az  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében eredeti 

előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az  a)  pont szerinti 

fejezetet irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei 
költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.
 (2) E rendeletet

a) a Nemzeti Együttműködési Alap, valamint
b) az  egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása, a  Hittan oktatás támogatása és 

az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka
felhasználására jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (3) A III. és IV. Fejezetet a Nemzeti Együttműködési Alap felhasználására nem kell alkalmazni.
 (4) E rendeletet az állami sportcélú támogatások felhasználására nem kell alkalmazni.

2. §  Az  előirányzatoknak az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 109.  § 
(5)  bekezdése szerinti felhasználási szabályait az  1.  melléklet tartalmazza. Az  1.  mellékletben meghatározott 
felhasználási szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal 
(a  továbbiakban: Áht-azonosító) azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a  fejezeten belüli címrendi 
besorolásától függetlenül.

II. FEJEZET 
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. Az előirányzatok felhasználása

3. § (1) A  visszatérítési kötelezettséggel terhelt költségvetési támogatás a  visszatérítési határidő lejárta előtt írásban 
benyújtott, a kedvezményezett részletes indokolását tartalmazó kérelmére – a támogató döntése alapján – az Áht. 
97. § (1) bekezdésének megfelelően minősíthető vissza nem térítendővé.

 (2) Visszatérítési kötelezettség előírása mellett vállalható kötelezettség – az  előirányzatok céljának megfelelően – 
az  európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatással, vagy egyéb nemzetközi szerződés alapján megvalósuló 
pályázatos vagy kiemelt projekteknek az európai uniós forrás lehívásáig felmerülő kiadásai megelőlegezése céljából. 
A  visszafizetési kötelezettséget az  európai uniós, vagy egyéb nemzetközi szerződés alapján biztosított forrás 
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beérkezésének üteme szerint kell teljesíteni. A kedvezményezett az igénybe vett költségvetési támogatást akkor is 
köteles visszatéríteni, ha azt az európai uniós forrásból, vagy az egyéb nemzetközi szerződés alapján részére nem 
folyósítják.

 (3) Az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése hatálya alá tartozó, korábban megítélt 
támogatások esetében a  támogatás e  rendelet alapján nyújtható támogatással együttesen sem haladhatja meg 
a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 800/2008/EK bizottsági rendeletben, a Szerződés 87. és 
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági 
rendeletben, illetve az  Európai Bizottság határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást, vagy 
legmagasabb támogatási összeget.

4. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás – az 5. §-ban foglalt esetet kivéve – a csekély összegű támogatásokról szóló 
bizottsági rendelet alapján nyújtható.

 (2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló 
bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (3) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról 
szóló bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontjában meghatározott nyilatkozata szerint, továbbá a kedvezményezett által 
e rendelet alapján igénybevett támogatás támogatástartalma nem lépi túl a csekély összegű támogatásokról szóló 
bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

5. § (1) Közszolgáltatás ellentételezése céljából támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i (a  továbbiakban: csekély összegű közszolgáltatási 
támogatásokról szóló bizottsági rendelet) és az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke 
(2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU 
bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) alapján nyújtható.

 (2) A  csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet alapján nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást a  csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági 
rendelet 1. cikkében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (3) A csekély összegű közszolgáltatási támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezettnek a csekély összegű 
közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3.  cikk 1.  pontjában meghatározott nyilatkozata szerint, 
továbbá a  kedvezményezett által e  rendelet alapján igénybevett támogatás támogatástartalma nem lépi túl 
a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

 (4) A  Határozat alapján nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke 
szerint kell megállapítani.

 (5) Ha a  kedvezményezett a  Határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban 
részesül, a túlkompenzációt a Határozat 6. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján köteles visszafizetni.

 (6) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (4) és (5) bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

2. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok

6. § (1) A  kedvezményezettnek a  támogatási szerződés megkötéséhez az  Ávr. 72.  § (2) és (3)  bekezdésében 
meghatározottakon túl a támogatóhoz a következő dokumentumokat kell benyújtania:
a) a gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetében hatályos létesítő okiratának egyszerű 

másolatát;
b) gazdálkodó szervezet esetében a létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló okirat (különösen 

cégkivonat, hatályos nyilvántartási adatokról szóló igazolás vagy kivonat), egyéni vállalkozói igazolvány, – ha 
a  gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti – a  hatósági engedély bíróság, 
hatóság, közjegyző vagy – egyedi támogatási igény esetén – a támogató által hitelesített másolatát;
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c) a  gazdálkodó szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy a  számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja 
másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát;

d) a  létesítő okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet, valamint a  (2)  bekezdés b)  pont 
ba) alpontjában meghatározott szervezet és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011.  évi CCVI.  törvény (a  továbbiakban: Ehtv.) 
16.  § (2)  bekezdése szerinti nyilvántartásban nem szereplő belső egyházi jogi személy esetén a  szervezet 
képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak 
minősülő – okiratot;

e) ha jogszabály, a  pályázati kiírás vagy a  támogató azt a  költségvetési támogatás biztosítása feltételeként 
előírta, az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott módon igazolt rendelkezésére 
álló saját forrást, valamint a  kedvezményezett által történő felhasználás ütemezését is tartalmazó részletes 
költségtervet;

f ) a kedvezményezett nyilatkozatát az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetőségéről, illetve – 
a fellelhetőség megváltozása esetére – a változás-bejelentési kötelezettség elfogadásáról;

g) ha a kedvezményezett olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a miniszter tulajdonosi jogokat nem, 
csak szakmai felügyeletet gyakorol, a  tulajdonosi joggyakorló üzleti tervet elfogadó határozatát, továbbá 
az üzleti terv alapján elkészített költségtervet, kivéve ha a költségvetési támogatás forrása a Kormány egyedi 
határozatával kerül biztosításra;

h) határon túli magyar kedvezményezett esetén – ha azzal rendelkezik – magyarországi fizetési számlával 
rendelkező szervezet befogadó nyilatkozatát és a b) pontban meghatározott okirat magyar nyelvű fordítását;

i) ingatlanhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások esetében elektronikus dokumentumként 
szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolatot, építési engedély-köteles beruházás támogatására 
benyújtott pályázat, kérelem esetén a  jogerős elvi építési engedélyt az  ingatlan tulajdoni lapon bejegyzett 
tulajdonosától származó hozzájáruló nyilatkozattal vagy a jogerős építési engedélyt;

j) csekély összegű (de minimis) támogatás, valamint csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén 
a  kedvezményezett nyilatkozatát a  4.  § (3)  bekezdésében és az  5.  § (3)  bekezdésében meghatározott, 
a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű 
(de minimis) támogatásról.

 (2) Nem kell benyújtania
a) az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott dokumentumot

aa) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervnek,
ab) az Ávr. 41. § (3) és (4) bekezdése alapján más költségvetési fejezet irányító szervének vagy az ilyen 

szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési szervnek,
ac) az  olyan gazdasági társaságnak, amelynek vonatkozásában a  miniszter a  tulajdonosi jogokat 

gyakorló nevében és helyett jár el és a miniszter egyben a támogató,
ad) az olyan közalapítványnak, alapítványnak, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol 

és a miniszter a támogató,
b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott dokumentumot

ba) a  helyi önkormányzatnak, a  nemzetiségi önkormányzatnak, a  helyi önkormányzatok vagy 
a  nemzetiségi önkormányzatok társulásának, a  térségi fejlesztési tanácsnak, valamint az  ezek által 
alapított költségvetési szervnek,

bb) az  Ehtv. szerinti bevett egyháznak és az  Ehtv. 16.  § (2)  bekezdése szerint az  egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által nyilvántartásba vett belső egyházi jogi 
személynek,

bc) a közoktatás információs rendszerébe bejelentkezett, OM azonosítóval nyilvántartott intézménynek 
vagy a felsőoktatás információs rendszerének intézménytörzsében nyilvántartott szervezetnek,

c) az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott dokumentumot az  Ehtv. 16.  § (2)  bekezdése szerint 
nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személynek és a határon túli egyháznak,

d) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot
da) az olyan egyéni vállalkozónak, aki egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezik,
db) az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.  törvény (a  továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. pontja szerinti civil 
szervezetnek.
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 (3) Ha a  (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti kedvezményezett létezésével kapcsolatban kétség merül fel, 
a támogató előírhatja a kedvezményezett részére létezésének az Ehtv. 16. § (2) bekezdése szerinti igazolását.

 (4) Határon túli magyar kedvezményezett esetén
a) a  kedvezményezett írásbeli kérésére és indokolt esetben a  támogató eltekinthet az  (1)  bekezdés 

a)–c) pontjában meghatározott dokumentumok benyújtásától, ha a támogatási igény benyújtását megelőző 
egy éven belül a  kedvezményezett már nyújtott be támogatási igényt a  támogatóhoz, és nyilatkozik arról, 
hogy adataiban a korábban benyújtott dokumentumokhoz képest változás nem történt;

b) a  támogató az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott dokumentum helyett – ha a  kedvezményezett 
nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem képes azt csatolni – elfogadhat a kedvezményezett létezését 
megfelelően igazoló más dokumentumot is.

 (5) Nem magyarországi székhelyű kedvezményezett esetén a  támogató az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 
dokumentum helyett – ha a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem képes azt csatolni – 
elfogadhat a kedvezményezett képviselőjének aláírásképét megfelelően igazoló más, az erre hatáskörrel rendelkező 
hatóság által kiállított dokumentumot is.

7. § (1) Az  Ávr. 77.  § (1) és (5)  bekezdésében meghatározott kivételekkel és a  támogatónak a  határon túli költségvetési 
támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján hozott eltérő döntése hiányában 
a kedvezményezett az Ávr.-ben meghatározott biztosítékként köteles – legkésőbb a részére megítélt költségvetési 
támogatás vagy a költségvetési támogatás első részlete folyósításának a  támogatási szerződésben meghatározott 
időpontját megelőző ötödik napon – benyújtani a  támogatóhoz valamennyi – jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozóan, a  támogató javára szóló, csak a  támogató írásbeli 
hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt 
nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a  követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 
rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok 
érvényesítésének sorrendjét is. A  biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a  költségvetési támogatás 
folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül.

 (2) A  miniszter a  Kincstár irányába – legkésőbb a  támogatás kedvezményezett részére történő folyósításának 
jogszabályban meghatározott határidejét megelőző 5. napig – kizárólag akkor tesz az Ávr. 79. § (2) bekezdésében 
meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az  Áht. 52.  § (4)  bekezdése szerinti nem állami intézmény fenntartója 
a folyósítás – több részletben történő folyósítás esetén az egyes részletek folyósítása – időpontját magában foglaló 
hónapot megelőző hónap tizenötödik napjáig a miniszter részére megküldött megalapozott kérelmében bemutatja
a) a  költségvetési támogatás – köztartozással megegyező összegű – visszatartásának az  átvállalt közfeladat 

ellátására gyakorolt hatását, ennek részeként az  érintett ellátottak számát, a  közfeladat-ellátás 
színvonalcsökkenése mértékét, az  elmaradó szolgáltatásokat, valamint a  várható hatás érvényesülésének 
időtartamát;

b) a költségvetési támogatás visszatartásának hiányában a köztartozás megfizetésének várható időpontját.

3. A költségvetési támogatás folyósítása

8. § (1) A  költségvetési támogatás folyósítása a  Kincstár által visszaigazolt kötelezettségvállalásra történhet, 
a  kötelezettségvállalás dokumentumában foglalt összeg erejéig és ütemezéssel, ha a  szükséges fedezet 
az előirányzat-finanszírozási tervnek megfelelően rendelkezésre áll.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények részére a  nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 84.  § (2) és (3)  bekezdése szerint meghatározott költségvetési támogatás esetében 
a  tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló dokumentumok kiadásáig – de legkésőbb a  költségvetési év 
április 30-áig – az  utolsó ismert feladatmutató és a  hatályos fajlagos támogatási összeg figyelembevételével havi 
időarányos költségvetési támogatás folyósítható. A  kötelezettségvállalások alapján szükségessé váló esetleges 
korrekciókra az év hátralévő hónapjaiban időarányosan kerül sor.
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4. A támogatási szerződés módosítása, beszámoltatás, ellenőrzés

9. § (1) A támogatási szerződés módosítását
a) a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó költségterv, továbbá a költségvetési támogatás 

felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében az  eredeti vagy a  korábban módosított 
támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő leteltéig,

b) költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolás határideje tekintetében az  eredeti vagy 
a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig

bármelyik fél írásban, a  kedvezményezett által indítványozott módosítás esetén az  általa benyújtott indokolt 
kérelemmel kezdeményezheti.

 (2) Ha a  támogatási szerződés megkötését követően eltérő finanszírozást megalapozó indok merül fel, a  támogatási 
szerződést módosítani kell.

 (3) A támogatási szerződésben meghatározott módon – a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett – 
a  költségtervben rögzített összegek – a  bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, a  munkaadókat terhelő 
járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás rovatok (a továbbiakban együtt: a költségterv rovatai) szintjén 
– a költségvetési támogatás és ha az előírásra került, a saját forrás főösszegén belül eltérhetnek.

 (4) Költségvetési támogatás terhére történő felhasználás esetében a (3) bekezdés szerinti, a támogatási szerződésben 
meghatározott mértéket meghaladó eltérés elfogadására csak szerződésmódosítás keretében kerülhet sor 
az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

10. § (1) A  költségvetési támogatás felhasználása vonatkozó záró szakmai beszámoló és a  pénzügyi elszámolás 
(a  továbbiakban együtt: beszámoló) benyújtására előírt határidőt a  költségvetési támogatás felhasználásának 
véghatáridejét követő hatvan napon belüli időpontra kell meghatározni.

 (2) A  pénzügyi elszámolást a  támogatási szerződés mellékletét képező költségtervvel összehasonlítható módon 
kell elkészíteni. A  pénzügyi elszámolás számlaösszesítőből és a  költségvetési támogatás és ha az  előírásra került, 
a  saját forrás felhasználását igazoló, a  százezer forint értékhatárt meghaladó számviteli bizonylatoknak, kifizetést 
igazoló bizonylatoknak, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló 
egyéb dokumentumoknak a  kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített másolatából áll. A  költségek 
felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a  kedvezményezett záradékkal látja el, amelyen feltünteti, 
hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási 
szerződés terhére.

 (3) A  beszámolót a  támogató a  kézhezvételt követő hatvan napon belül megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról 
vagy elutasításáról. A támogató döntéséről, továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségről a döntést követő öt 
napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló elbírálására vonatkozó határidőt annak 
lejárta előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb húsz nappal meghosszabbíthatja hiánypótlás, kiegészítés 
kérés esetén.

11. § (1) A  feladatmutató alapján fajlagos támogatási összegek alkalmazásával megállapított, továbbá az  1.  mellékletben 
a  61. és a  118–121. sorszám alatt meghatározott előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatás kivételével 
a  költségvetési támogatás minimum 3%-át érintően, de minden 100 millió forint feletti kötelezettségvállalás 
esetében a  támogató – a  felhasználási időszakban vagy az  elszámolás benyújtását követően, de legkésőbb 
az  elszámolás elfogadását követő hat hónapon belül – a  helyszínen is ellenőrzi a  költségvetési támogatás 
felhasználását.

 (2) A  támogató a  beszámoltatás során ellenőrzi, hogy a  költségvetési támogatás felhasználása során 
a  kedvezményezett a  közbeszerzésekről szóló 2011.  évi CVIII.  törvény előírásait betartotta-e. Az  ennek 
megállapításához szükséges dokumentumokat a  kedvezményezett a  közbeszerzési eljárás befejezését 
követően köteles a  támogató részére benyújtani. A  kedvezményezett számára e  kötelezettséget a  benyújtandó 
dokumentumok körének és a benyújtás határidejének meghatározásával a támogatási szerződésben kell előírni.

5. Alapítvány, egyesület és gazdasági társaság részére nyújtott költségvetési támogatás

12. § (1) A  Civil tv. 2.  § 8.  pontja szerinti költségvetési támogatás esetén a  támogatási szerződésben meg kell határozni 
a feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, arányos működési költségeket finanszírozó támogatásrészt.
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 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában működési költségként különösen a következők vehetők figyelembe:
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

aa) 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások,
ab) 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek 

egyéb ráfordításai, valamint
ac) 86.  § (7)  bekezdés c)  pontja szerint a  visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg 

rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege,
b) székhely, működési hely – kivéve, ha az  valamely alapító, tag, tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek közeli 

hozzátartozójának magánlakása is egyben – fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így 
különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak,

c) postaköltség, telefon- és internet-szolgáltatás alapdíja.

13. § (1) Azon nonprofit gazdasági társaságok esetében, amelyek vonatkozásában a  tulajdonosi jogokat a  miniszter 
gyakorolja, a miniszter által – nem pályázat útján – támogatott közhasznú feladatokat közhasznú keretszerződésben 
kell rögzíteni, amelyben meg kell határozni a  közhasznú keretszerződés időbeli hatályát. A  közhasznú 
keretszerződés alapján megkötött támogatási szerződésben minden esetben hivatkozni kell a  közhasznú 
keretszerződésre és az abban meghatározott, a támogatási szerződéssel biztosított közhasznú feladatra.

 (2) Azon nonprofit gazdasági társaságok részére, amelyek felett a  tulajdonosi jogokat nem a  miniszter gyakorolja, 
csak a  létesítő okiratban meghatározott közhasznú feladatokhoz nyújtható költségvetési támogatás. A támogatási 
szerződésben hivatkozni kell a támogatási szerződéssel biztosított közhasznú feladatra.

 (3) A nonprofit gazdasági társaságok részére közhasznú keretszerződésük alapján a szerződésben foglalt feltételekkel, 
valamint az olyan egyéb gazdasági társaságok részére, amelyek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a miniszter 
gyakorolja, a  velük kötött keret-megállapodás alapján az  abban foglalt feltételekkel az  év elejei indulással járó 
pénzügyi nehézségek áthidalása érdekében – kérelemre – áthidaló költségvetési támogatás adható. Az  áthidaló 
költségvetési támogatás legfeljebb négy hónapra nyújtható, a  tárgyévet megelőző évben nyújtott költségvetési 
támogatás egy hónapra eső összegének figyelembevételével. Az  áthidaló költségvetési támogatás a  tárgyévi 
közhasznú támogatás részét képezi.

 (4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyek tekintetében az  állam tulajdonában álló társasági részesedés 
tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett a  miniszter a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 8.  § 
(7)  bekezdése szerinti megbízáson alapuló meghatalmazással jár el, tőkeemelésre az  Áht. 45.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott jóváhagyás birtokában kerülhet sor.

6. Költségvetési támogatások lebonyolító szerven keresztül történő felhasználása

14. § (1) A  pályázati vagy egyedi elbírálás útján nyújtható támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására a  miniszter 
lebonyolító szervet vehet igénybe, azzal hogy a  támogatási döntést kizárólag a  miniszter hozhatja meg. 
A  lebonyolító szerv az  Áht. 36.  §-ában és az  Ávr. 52.  §-ában meghatározottak szerinti kötelezettségvállalási 
jogkörét, valamint az utalványozás Áht. 38. §-ában és az Ávr. 59. §-ában meghatározottak szerinti jogkörét kizárólag 
a  (3)  bekezdésben meghatározottak szerint gyakorolhatja, ha azt a  miniszter által a  lebonyolító szervvel kötött 
együttműködési megállapodás (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) kifejezetten lehetővé teszi.

 (2) Az együttműködési megállapodásnak az Ávr. 75. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell
a) a  cél megvalósításához rendelt pénzügyi források összegéről és rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot, 

továbbá a  miniszter által vezetett minisztérium Kincstárnál vezetett fizetési számlájára vonatkozó 
rendelkezéseket;

b) a  pályázati vagy egyedi elbírálási folyamat ütemezését, a  lebonyolító szerv feladatainak részletezését, 
valamint ha a  (3)  bekezdésben meghatározott jogkörök bármelyikének gyakorlása a  lebonyolító szerv 
részére átadásra kerül, e  jogkör gyakorlásának részleteit (különösen a  lebonyolító szerv által alkalmazandó 
iratmintákat, vezetendő nyilvántartásokat, az adatszolgáltatások tartalmát, szerkezetét és rendjét);

c) a  lebonyolítói feladatokhoz kapcsolódóan felmerülő költségek – módosított teljesítés szemléletű 
könyvvezetés alkalmazása esetén kiadás – körében
ca) a nem központi költségvetési szervként működő lebonyolító szerv esetén a  lebonyolító szerv által 

elszámolható költségek körét, valamint annak mértékét és rendelkezésre bocsátásának módját, 
továbbá az azzal történő elszámolási kötelezettség előírását,
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cb) központi költségvetési szervként működő lebonyolító szerv esetén a lebonyolítói feladat ellátásához 
kapcsolódó kiadás fedezetének a szervezet költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett 
összegét és a  lebonyolítás során történt felhasználásának bemutatását célzó tájékoztatási 
kötelezettség előírását;

cc) a  cb)  alpont szerinti előirányzat hiányában – a  Kormánynak az  Áht. 33.  § (1)  bekezdése szerinti 
egyedi határozata alapján, illetve a  miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv 
lebonyolító szerv esetében az  Áht. 33.  § (4a)  bekezdése szerinti előzetes engedély szerint – 
átcsoportosított előirányzat összegét, az azzal történő elszámolási kötelezettség előírását, valamint 
az elszámolható kiadások körét;

d) szükség szerint a kedvezményezett által elszámolható költségek körét és mértékét;
e) a 17. § (1) bekezdésében meghatározott értékelő bizottság tevékenységével kapcsolatos, a lebonyolító szerv 

feladatait érintő rendelkezéseket;
f ) a támogatási szerződésekkel kapcsolatos módosítási kérelmek bírálatának menetét;
g) a  pályázati monitoring, értékelés szakmai és pénzügyi eljárásrendjét, ideértve mind a  lebonyolító szerv, 

mind a  kedvezményezettek vonatkozásában a  szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás tartalmának, 
teljesítésének és elfogadásának a rendjét, valamint a mintavételes, tételes vagy kockázatelemzésen alapuló, 
dokumentált szakmai helyszíni ellenőrzés rendszeres végzését.

 (3) A miniszter az együttműködési megállapodásban a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeg erejéig
a) a  kötelezettségvállalásnak – az  Ávr. 68.  § (5)  bekezdésében és az  (1)  bekezdésben foglaltakra tekintettel 

a  pályázat útján nyújtott támogatás odaítéléséről szóló döntés kivételével – az  Áht. 36.  §-ában és az  Ávr. 
52. §-ában meghatározottak szerinti jogköre, vagy

b) az utalványozás Áht. 38. §-ában és az Ávr. 59. §-ában foglaltak szerinti jogköre, vagy
c) az a) és b) pontban foglalt jogkörök mindegyikének
gyakorlását a lebonyolító szerv számára átadhatja.

 (4) Az  Áht. 36.  § (4a)  bekezdésének sérelmével vállalt kötelezettség teljes összegére, valamint a  lebonyolító szerv 
által a  (3)  bekezdés a) vagy c)  pontja alapján vállalt kötelezettségnek az  együttműködési megállapodásban 
meghatározott, a  lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeget meghaladó részére történő fedezet 
biztosítása esetén a  lebonyolító szervvel szemben a  jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás 
visszakövetelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 (5) Ha a  lebonyolító szerv más miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az  együttműködési megállapodást 
a  lebonyolító szerv irányító szerve is aláírja. Ebben az  esetben az  irányító szerv arra vállal kötelezettséget, hogy 
a  (4)  bekezdés szerinti jogosulatlan kötelezettségvállalás összegének megfelelő előirányzatot a  miniszter jelzése 
alapján az  irányítása alatt álló lebonyolító szervtől elvonja, támogatási előirányzat hiányában a  lebonyolító szerv 
bevételei terhére a miniszter által vezetett minisztérium javára történő fizetési kötelezettség teljesítéséről intézkedik.

 (6) A  lebonyolító szerv a  támogatási szerződés megkötése és a  támogatás folyósítása során megfelelően köteles 
alkalmazni az e rendeletben foglaltakat.

15. §  A  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 3.2.6.1.  pontja szerint a  közcélú 
juttatások körében adómentes kifizetéseket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő teljesíti.

III. FEJEZET 
A PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSSEL BIZTOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK 
KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

7. A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatások különös szabályai

16. § (1) Az  előirányzatokból pályázati úton nyújtott költségvetési támogatások tekintetében a  II. Fejezet rendelkezéseit 
az ebben az alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A pályázati kiírást a támogató honlapján, valamint határon túli magyar pályázóknak szóló pályázat esetén szükség 
szerint a  pályázattal érintett országok egy napi- vagy hetilapjában teszi közzé. A  civil szervezetek számára is 
nyitott pályázati felhívást a  Civil Információs Portálon is közzé kell tenni, amelyről a  Civil Információs Portállal 
összefüggésben illetékes szervezet hivatalból gondoskodik.
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 (3) A  pályázó a  6.  §-ban, valamint az  Ávr. 72.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározott dokumentumokat a  pályázat 
benyújtásával egyidejűleg nyújtja be.

17. § (1) A  pályázatokat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a  miniszter vagy a  lebonyolító szerv által kijelölt 
értékelő bizottság (a továbbiakban: bizottság) véleményezi. A bizottság eljárási rendjét a kijelölő határozza meg.

 (2) A bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 
harminc napon belül készíti el és azt a  pályázat kiírója öt napon belül a  támogató elé terjeszti. Az  elbíráláshoz 
szükséges javaslat elkészítésére előírt határidőtől a  pályázat kiírója – indokolt esetben és a  pályázati kiírásban 
rögzített módon – eltérhet.

 (3) A bizottság a véleményét a tagok részvételével megtartott ülésen alakítja ki.
 (4) A  bizottság javaslatát minden esetben emlékeztetőben kell rögzíteni. Ha a  pályázat jellege ezt lehetővé teszi, 

az emlékeztetőben az adott pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő, költségvetési 
támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell határozni és a döntési javaslatban fel kell tüntetni.

18. §  A  pályázatok alapján nyújtandó költségvetési támogatásokról a  támogató a  bizottság javaslatának benyújtásától 
számított harminc napon belül dönt. E  határidőtől a  támogató – indokolt esetben és a  pályázati kiírásban 
meghatározott módon – eltérhet.

8. Az egyedi döntéssel biztosított költségvetési támogatások különös szabályai

19. §  A  nem pályázati úton biztosított költségvetési támogatás tekintetében a  II. Fejezet rendelkezéseit az  ebben 
az alcímben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

20. § (1) A  kedvezményezett a  költségvetési támogatást írásban igényli (a  továbbiakban: egyedi támogatási igény) 
a minisztertől.

 (2) Az  egyedi támogatási igénynek tartalmaznia kell a  költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett 
tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit.

 (3) A  támogatási döntés meghozatalában a  miniszternek mérlegelési joga van, amely során vizsgálja a  költségvetési 
támogatás forrásául szolgáló előirányzat által finanszírozott közfeladat – igénylő által történő – ellátásának 
szervezeti célszerűségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátását szolgáló megfelelését.

 (4) Ha az  egyedi támogatási igény nem tartalmazza a  (2)  bekezdésben meghatározottakat, a  miniszter annak 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül nyolc napos határidő kitűzésével írásban felhívja az  igénylőt a  hiány 
pótlására. Ha az igénylő a hiányt határidőben nem vagy nem megfelelően pótolja, a miniszter az egyedi támogatási 
igényt elutasítja, és döntését az igénylővel írásban közli, megjelölve az elutasítás indokát.

 (5) A  miniszter az  egyedi támogatási igényről az  igény kézhezvételétől számított huszonegy napon belül dönt és 
döntését írásban közli az  igénylővel. Az  elbírálás határidejét annak lejárta előtt, a  miniszter indokolt esetben 
legfeljebb huszonegy nappal meghosszabbíthatja, és erről az igénylőt írásban értesíti.

 (6) Ha az  igénylő a  benyújtott egyedi támogatási igényben kifejezetten ellenkezően nem nyilatkozik, az  igénylőnek 
az  Ávr. 72.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti nyilatkozatot az  egyedi támogatási igény benyújtásával a  részéről 
megtettnek, a miniszter részéről pedig elfogadottnak kell tekinteni.

 (7) Az igénylő a (6) bekezdés szerint megtett nyilatkozatát – az Ávr. 76. § (1) bekezdés f ) pontja, 78. § (10) bekezdése és 
82. § c) pontja szerinti következmények érvényesítése mellett – írásban visszavonhatja.

IV. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

22. §  Hatályát veszti a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet.
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23. §  E rendelet
a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 

1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.),
b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat 
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d) az  SA.34770 (2012/N-2). számú, a  kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési 
fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában 
hozott európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelethez

1. oldal / összesen: 28 
 

1. melléklet a…/2013. (…) EMMI rendelethez 
A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

1. 256145 20/1/4/2 Vári rekonstrukciók 
(Szent György tér, Mátyás 
Templom) 

A Mátyás templom idei költségvetése a 2012-ben módosított Vállalkozói Szerződés 
értelmében a rekonstrukció műszaki tartalmának befejezéséhez szükséges; továbbá 
az eddig el nem készült műszaki specifikációk megvalósulására szolgál. 
(közterület-foglalási díjak, felvonulási terület áttelepítése (önkormányzati 
előírás),behajtási engedély díjnövekedése (anyagszállítás, munkagépek); őrzés; 
mérnökiroda működtetése; organizációs költségek; látogatói útvonalak (ideiglenes 
állványozás és járófelületek); 
restauráláshoz szükséges falszárítás biztosítása; Burkolási munkák: - kerámia padló 
burkolat (cc.1000 m2); Király kapu restaurálása; Belső felületképzések: - 
díszítőfestés (teljes felület: 11 000 m2);falképek (teljes felület: 600 m2) (restaurátori 
munka); Restaurálandó műtárgyak: fémműtárgyak 42 típus, fa műtárgyak 48 típus, 
oltárok és táblaképek 24 db, falképek 24 db, kerámia műtárgyak 16 típus, textil 
(koronázási zászlók); beléptető rendszer kiépítése; a pénztárépület és a templom 
összeköttetésének kiépítése). 

Szerződésben meghatározott 
megrendelő/megbízó 
(Tulajdonos: Budavári Nagyboldogasszony 
Főplébánia 
Tervező: Magyar Nemzeti Múzeum (Nemzeti 
Örökség Központ) (korábban: Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat, Állami 
Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ) 
Kivitelező: Reneszánsz Zrt - Magyar Építő Zrt 
konzorcium Mátyás Templom Mérnöki Iroda 
Szakmai lebonyolító és műszaki ellenőr: FŐBER 
Zrt. – ÉPBER Zrt.) 
központi költségvetési szerv (EMMI igazgatása) 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással 
utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 
 

− − − 

2. 333795 20/2/2 Nem állami felsőoktatási 
intézmények támogatása 

Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási 
intézmények, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok 
feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott költségvetési 
támogatását, valamint az intézmények részére speciális feladatokhoz nyújtandó 
támogatás összegét. 
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási 
intézmények költségvetési támogatását is. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási 
intézmények, valamint a felsőoktatási 
intézményekhez nem tartozó diákotthonok, más 
fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási 
intézmény, Magyar Államkincstár 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

3. 244234 20/2/3 Közoktatási célú 
humánszolgáltatás és kiegészítő 
támogatás 

Az előirányzat biztosít forrást a nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, 
vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti 
fenntartó részére, az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai 
szakszolgálati intézményben, vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus-
munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított 
átlagbér alapú támogatáshoz. 
Szintén az előirányzat terhére kerül biztosításra a nemzetiségi önkormányzat vagy 
az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és 
pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a 
bevett egyház részére a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított 
működési támogatás. 
Az előirányzat ezen túlmenően a 2012. évet megelőzően megkötött közoktatási 
megállapodások, valamint az ezt követően megkötött, illetve kötendő köznevelési 
szerződések alapján a nem állami fenntartású köznevelési intézményeket megillető 
támogatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek megállapításával, 
továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra 
nyújt fedezetet. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

köznevelési közfeladatokat ellátó nem állami 
köznevelési intézmények fenntartói, köznevelési 
feladatot ellátó egyházak, köznevelési feladatot 
ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint a nyelvoktató 
kisebbségi intézményt fenntartó országos 
nemzetiségi önkormányzatok, Oktatási Hivatal, 
EMMI Igazgatása, köznevelési közfeladatot 
ellátó intézményt fenntartó egyház és belső 
egyházi jogi személy, közalapítvány, civil 
szervezet, országos, területi, települési 
nemzetiségi önkormányzat, (nonprofit) 
gazdasági társaság, és a köznevelési feladatot 
alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá 
tartozó egyéni vállalkozó, Magyar Államkincstár 

pályázati úton 

egyedi döntéssel  

előfinanszírozással 

utófinanszírozással 

egyösszegű kifizetéssel 

részletekben történő kifizetéssel 

egyéb: A Magyar Államkincstár 
Fővárosi és Megyei Igazgatóságainak 
adatszolgáltatásai, elsőfokú 
határozatai, valamint igénylései 
alapján. Továbbá az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
hozott másodfokú határozatok 
alapján., bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 
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2. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

4. 302891 20/3/1 Felsőoktatás speciális 
feladatai 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet 28. §-a 
értelmében a felsőoktatási mentorprogram lebonyolításához. Támogatást biztosít 
olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz rendelt 
fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok 
megvalósulását segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására is, 
amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem valósíthatók. meg. Fedezetet 
biztosít olyan testületek, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek segítik a 
felsőoktatási szakterület munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben előírt feladatainak 
végrehajtásához.  
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elemzések készítéséhez, 
felsőoktatási információs rendszerek és nyilvántartások működési költségéhez, 
kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP 4.1.3 
lezárult kiemelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó működési és 
licencköltségek, pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó és 
adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, 
szakmai kiadmányok készítéséhez.  
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekre, szakkollégiumokban folyó magas 
színvonalú, a tudásalapú elitképzést kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási 
tevékenység fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok, kisebb 
infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztések, egyéb működési kiadások 
támogatásához nyújt fedezetet, valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
részére a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolításához 
biztosít támogatást. 

központi költségvetési szerv, államháztartáson 
kívüli szervezetek, országos szakértői testület, 
jogi személynek minősülő egyéb szervezet, 
közhasznú egyesület, jogi személy 

pályázati úton 
egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel  
 

− − − 

5. 297424 20/3/2 Lakitelek Népfőiskola 
támogatása 

A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez, másrészt a Kárpát-
medencei népfőiskolai programok finanszírozásához járul hozzá. 

civil szervezet egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

6. 338539 20/3/3 Kiválósági támogatások Minősített intézmények esetében: 
oktatás: az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növelése;  
független kutatás-fejlesztés: a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az 
együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztést, beleértve a kutatóhelyek fenntartását, 
működtetését;  
a kutatási eredmények terjesztése; 
a technológiaátadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belső 
természetűek és a belőlük származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek 
elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét; 
az oktatói és kutató kiválóság elismerése és javadalmazása;  
nemzetközi kapcsolatépítést és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók 
fogadását szolgáló szervezetfejlesztés. 

központi költségvetési szerv, államháztartáson 
kívüli szervezetek 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 
 

− − − 

7. 340639 20/3/4 Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási Alap 

A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) 
Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási intézmények működőképességének 
és konszolidációjának biztosítása. 

 

állami felsőoktatási intézmények egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: a támogatási szerződések 
megkötésére a Nemzetgazdasági 
Minisztérium szakértőivel történt 
egyeztetés alapján kerül sor. 

− − − 

8. 222903 20/3/26 Felsőoktatás kiegészítő 
támogatása 

A képzési szerkezet változásához, a többciklusú képzés felmenő rendszerű 
bevezetéséhez igazodik a finanszírozási rendszer. A hagyományos és az új típusú 
képzés párhuzamos egymás mellettisége miatt szükséges, hogy az eltérő, felmenő 
rendszerű és kifutó képzések feladataira, a szükséges kompenzációkra, valamint 
egyes speciális feladatokra forrást biztosítson az előirányzat. Fedezetet nyújt 
továbbá olyan speciális feladatok támogatására is, amelyek a feladatmutatóhoz 
rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt 
célok megvalósulását segítik elő. 

EMMI Igazgatása, feladatellátásban 
közreműködő szervezetek 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 

− − − 
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3. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

9. 255712 20/3/33 Felsőoktatási 
információs rendszerek 
működtetése, EISZ koordináció 

Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ koordináció; 
Hazai és határon túli felsőoktatási intézmények tekintetében felsőoktatás-szervezési 
feladatokhoz és a hallgatók felméréséhez és pályakövetéséhez szükséges 
adatfelmérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek összekapcsolása, 
működtetése, fejlesztése az alábbi részletezésben: 
9.1. Diplomás Pályakövető Rendszer központi modelljének fenntartása, bővítése, 

központi és intézményi adattár és adatintegráció valamint nemzetközi 
adatfelvételekkel biztosítása, kommunikációja, kapcsolódó tagsági díjak 
rendezése. A felsőoktatási intézmények központi módszertani támogatásának 
biztosítása; 

9.2. Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer informatikai üzemeltetéshez 
szükséges peremfeltételek biztosítása, adatfolyamatainak felügyelete és az 
intézményi VIR-ek adatfogadásának biztosítása; 

9.3. Felsőoktatási nyilvántartási és statisztikai adatbázisok kialakítása, fejlesztése, 
adatbázisokból elemzések készítése az ágazat részére.  

9.4. Felsőoktatási nyilvántartási rendszerekkel és hallgatói szerződésekkel 
valamint állami ösztöndíjakkal és részösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés 
lebonyolítása; 

9.5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott 
intézményfejlesztési tervek elkészítéséhez illetve intézményi szerkezet 
felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatás, adatelemzés és szakmai 
támogatás biztosítása; 

9.6. Felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos helyzetelemző tanulmányok, 
szakcikkek készítése és publikálása; 

9.7. Felsőoktatási Információs Rendszer illetve kapcsolódó intézményi rendszerek 
jogszabálykövetéssel összefüggő adatbázis üzemeltetői feladatainak ellátása; 

9.8. Ágazati felsőoktatási nyilvántartásokkal kapcsolatos jogszabály előkészítési 
háttértámogatás biztosítása. 

nonprofit gazdasági társaság, központi 
költségvetési szerv 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel  

− − − 

10. 286023 20/4/1 
Országos Kisebbségi 
Önkormányzatok 2013. évi 
kompenzációja 

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató 
intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 
28.) Korm. rendelet, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás. 

országos nemzetiségi önkormányzatok egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 

− − − 
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4. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

11. 255656 20/4/4 Közoktatás speciális 
feladatainak támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek 
támogatására. Az előirányzat biztosítja továbbá a közoktatás, köznevelés-fejlesztési 
tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, valamint a 
közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő egyes nemzetközi feladatok 
finanszírozásának forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai 
fejlesztését is. 
Az előirányzat hozzájárulást biztosít a közoktatás-fejlesztési stratégia 
megvalósítása keretében: 
11.1. az egészségfejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a 

környezettudatos nevelés programjaihoz; 
11.2. a közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok 

megvalósításához; 
11.3. a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és 

felkészüléshez (Bolyai János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok 
Országos Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete); 

11.4. a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal 
kapcsolatos feladatokhoz.  

A nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok: a források 
függvényében a nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei alapján a 
nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapdokumentumok (részletes fejlesztési 
feladatok, érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozása.  
A kétoldalú egyezményekben a nemzetiségi oktatás azon feladatai szerepelnek, 
amelyeket elsősorban az alacsony lélekszám és a szórvány miatt az egyes 
nemzetiségek „önerőből” megoldani nem tudnak. A keretből az alábbi feladatok 
ellátásáról kell gondoskodni: óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani 
továbbképzése az anyaországban, vagy hazai tanfolyamokon anyaországi 
szakemberek közreműködésével; anyaországi anyanyelvi programok az iskolás 
korosztálynak; vendégtanárok fogadása; anyaországi tankönyvek behozatala; 
kiküldetéssel kapcsolatos költségek.  
A nemzetiségi autonómia megvalósulását jelenti az oktatás terén, hogy az országos 
nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézményeket tarthatnak fenn. A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján gondoskodni kell a 
nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást, diákotthoni nevelést 
segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos megszervezéséről. 
2005 szeptemberében pályázati rendszerben indult az Útravaló 
Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szerint működő, öt 
elemből álló ösztöndíjprogram, amely a hátrányos helyzetű diákok támogatására, 
valamint a természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására jött 
létre. A program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák 
is ösztöndíjban részesül. A közoktatási szakterület által megvalósítandó feladat az 
ösztöndíjprogram öt alprogramja közül az Út a tudományhoz alprogram 
támogatása. 
A köznevelési ágazat speciális feladatai a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
meghatározott ágazati irányítási, működtetési és fejlesztési feladatok 
megvalósításához kacsolódnak. Az oktatásért felelős miniszter az ágazati irányítási 
jog és feladatkörében számos program működtetéséért felelős, melyek között 
nemzetközi együttműködések megvalósítása is szükséges. A felsoroltaknak 
megfelelő elemzések, programfejlesztések, tanügyi, közoktatás-igazgatási 
koncepciók kidolgozásának támogatása, a köznevelés részét képező speciális 
programok, így két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók 
irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a kidolgozása, kidolgoztatása, nevelési-
oktatási programok kifejlesztésének támogatása, a környezeti neveléssel, 
egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatása. 

gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, 
alapítványok, közalapítványok, közhasznú 
szervezetek, költségvetési szervek, helyi- és 
nemzetiségi önkormányzatok, országos 
nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi 
pedagógiai intézetek, köznevelési intézmények 
és fenntartóik, Oktatási Hivatal, Fővárosi és 
Megyei Kormányhivatalok, Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet, Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal, EMMI Igazgatása, Magyarországi 
Németek Általános Művelődési Központja, 
köznevelési- és felsőoktatási intézmények, 
intézményfenntartók, Budapesti Goethe Intézet, 
egyházi jogi személy, magánszemély 
(amennyiben a pályázó az elnyert támogatás 
összegéből ösztöndíjra fordítható összeget is 
igényel). 

pályázati úton  

egyedi döntéssel  

előfinanszírozással 

utófinanszírozással  

egyösszegű kifizetéssel  

részletekben történő kifizetéssel  

 

2013. december 31. − igénybe vehető 
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5. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

12. 282178 20/4/5 Nemzeti Tehetség 
Program 

Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek 
segítésére használt támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat 
felhasználásával biztosítható a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és 
szintjének megfelelő folyamatos segítse annak kibontakoztatásában, a tehetség 
hasznosulásának támogatása.  
A Nemzeti Tehetség Program szervesen illeszkedik a köz- és felsőoktatás 
megújítását célzó törekvésekhez, az egyének személyiségét, tanulási sajátosságait is 
figyelembe vevő oktatás elterjesztéséhez. A tehetségek segítése és fejlesztése az 
életpálya helyes irányba terelését, az életpálya sikerességének segítését, az 
innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, a gazdasági növekedést, a 
magasabb versenyképességet, az esélyegyenlőtlenségek csökkentését, a magasabb 
társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a társadalom kohézióját 
egyaránt szolgálják. A Nemzeti Tehetség Programnak a foglalkoztatási stratégiában 
példa- és értékteremtő szerepe van. 
Jogszabályi háttér: 
126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a 
Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti 
Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről; 
152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program 
finanszírozásáról; 
1373/2011. (XI.8.)  Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 
2011–2012. évi cselekvési programjáról; 
1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program 
végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programjáról. 

központi költségvetési szervek, alapítványok, 
közalapítványok, közhasznú társaságok, 
társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok, 
Oktatási Hivatal, Fővárosi és Megyei 
Kormányhivatalok, Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 
Balassi Intézet 

pályázati úton 

egyedi döntéssel 

előfinanszírozással  

utófinanszírozással  

egyösszegű kifizetéssel  

részletekben történő kifizetéssel  

 

− − igénybe vehető 

13. 296446 20/4/6 Közoktatási Információs 
Rendszer (KIR) fejlesztése 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 77. § (2) bekezdés e) pontja 
alapján az oktatásért felelős miniszter felügyeli a KIR működését. Az Oktatási 
Hivatal adatkezelőként és hatóságként működteti a KIR-t, amelyet jogszabályi 
felhatalmazás alapján kizárólagos joggal az Educatio Nkft. -től vásárolt szolgáltatás 
keretében üzemeltetet. 
A KIR a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésben felsorolt rendszerekből épül fel.  
Állandó igény van a KIR-ben tárolt adatokra, a jogszabálykövetésre, a 
változtatásokra való azonnali reagálásra, emiatt is szükséges az önálló soron való 
megjelenítés. A KIR működésének forrását továbbra is az adatkezelőnek (Oktatási 
Hivatal) kell biztosítania. A fejlesztői és üzemeltetői feladatokat jogszabály alapján 
az Educatio Nonprofit Kft. látja el. Az oktatásért felelős miniszter felel a jogszerű 
működésért, határozza meg a fejlesztési irányokat és egyúttal biztosítani köteles a 
fejlesztésekhez szükséges forrást. 
 A legtöbb alrendszerből hiányzik az elektronikus adatközlési mód, amellyel 
csökkenthető az intézményi költség, lerövidülne az adatfeldolgozás ideje. 
A fejlesztések mögött az előző években, továbbá az új köznevelési törvényből és 
egyéb kormányzati fejlesztésekből következő kötelezettségek állnak, nevezetesen: 
OSAP rendszer teljes körű felülvizsgálata után, az új intézménytörzsben és új 
személyi nyilvántartásban tárolt adatok átemeléséhez új rendszert kell létrehozni. 
A pénzügyi modult aktualizálni szükséges acélból, hogy a működtető költségei 
megjelenjenek a programban 
egyes programokhoz éves aggregátor készül, amelyet elsődlegesen a minisztérium, 
és bejelentkezett hatóságok, szervek használnak. 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 
Oktatási Hivatal 

egyedi döntéssel  

előfinanszírozással  

részletekben történő kifizetéssel 

 

− − − 

14. 296891 20/4/7 Kisiskolák támogatása Az előirányzat  lehetőséget teremt arra, hogy a működő és forráshiányos nevelési-
oktatási intézmények fenntartási és működtetési költségeihez szerződés megkötése 
útján hozzájárulást adjon a minisztérium. 

Nevelési-oktatási intézmények, valamint 
fenntartóik 

egyedi döntéssel  

utófinanszírozással  

részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

15. 338495 20/4/8 Szakmai, tanügy-
igazgatási informatikai feladatok 
támogatása 

Az állami és nem állami fenntartású általános iskolákban, gimnáziumokban, 
szakközépiskolákban, szakiskolákban a köznevelési és szakképzési feladat-ellátás 
támogatásához, a további központi adatszolgáltatáshoz (KIR, OSAP), a 
diákigazolvány online igényléséhez, valamint a szülői tájékoztatás online 
kiszolgálásához szükséges iskola irányítási és ügyviteli szoftverek (IAR) 
fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak beszerzéséhez, illetve az ezek 
működtetésével összefüggő kiadásokhoz történő hozzájárulás. 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázati úton 

egyedi döntéssel 

előfinanszírozással  

utófinanszírozással  

egyösszegű kifizetéssel  

részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

16. 207221 20/4/9 Nem önkormányzati 
fenntartású közoktatási 
intézmények központi 
előirányzata 

Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Szakiskola és Szakközépiskola (OM 
azonosító: 101746) működésének támogatásához történő hozzájárulás. 

Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző 
Szakiskola és Szakközépiskola 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
részletekben történő kifizetéssel 
 

− − − 
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6. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

17. 340506 20/4/10 Közoktatással 
összefüggő állami közérdekű 
feladatok  

Állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott közoktatással összefüggő 
állami közérdekű feladatok biztosítása. 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

18. 343617 20/4/11 Kislétszámú hit- és 
erkölcstanoktatás kiegészítő 
támogatása 

Az előirányzat forrást biztosít a bevett egyház részére az állami iskolában általa 
szervezett hit- és erkölcstanoktatásra tekintettel a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott támogatáshoz. A kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban 
szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az oktatásért felelős miniszter ezen 
előirányzat terhére további támogatást nyújthat. 

bevett egyház egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

19. 263301 20/5/15 „Útravaló” ösztöndíj 
program 

Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló Útravaló ösztöndíjprogramhoz. A 
program a hátrányos helyzetű diákok támogatására, valamint a 
természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására jött létre. A 
program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is 
ösztöndíjban részesül. 
Az ösztöndíjprogram alprogramjai: 
1. Út a középiskolába program, 
2. Út az érettségihez program, 
3. Út a szakmához program, 
4. Út a felsőoktatásba program, 
5. Út a tudományhoz program. 

központi költségvetési szerv, más fejezethez 
tartozó költségvetési intézmények 

pályázati úton 
 

− − igénybe vehető 

20. 295002 20/5/18/1 Határon túli oktatási 
feladatok támogatása 

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási, felsőoktatási és 
közoktatási feladatok, programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít 
hozzájárulást: 
20.1. Nem magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségű magyarországi és 

szülőföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgató, diákok és 
oktatók támogatása, tanulmányaik/tevékenységük biztosítása; 

20.2. Alap-, egységes (osztatlan) és mester-, illetve a posztgraduális (kutatói, 
PhD/DLA), valamint a részképzésben vagy költségtérítéses képzésben 
résztvevő hallgatók ösztöndíjazása, rendszeres tanulmányi támogatások 
biztosítása; 

20.3. a Balassi Intézet által fenntartott szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi 
szakkollégiumok működtetéséhez, képzési feladatok ellátásához 
hozzájárulás;   

20.4. szakkollégiumi ösztöndíjak biztosítása; 
20.5. határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz kapcsolódó tudományos-kutatói 

tevékenység támogatása; 
20.6. határon túli fiatal oktatói ösztöndíjak biztosítása, mellyel a tárca elő kívánja 

segíteni a határon túli magyar felsőoktatásban a fiatal, tudományos 
fokozattal rendelkező, ún. minősített oktatók számának növelést. Ez 
felerősíti a szülőföldi felsőoktatásban magyar nyelven, vagy részben magyar 
nyelven oktatott szakok mennyiségi növekedését, illetve hozzájárul a 
határon túli magyar felsőoktatás minőségének emeléséhez; 

20.7. magyarországi felsőoktatási előkészítő képzés támogatása; 
20.8. határon túli magyar diákok kollégiumi elszállásolásának támogatása; 
20.9. határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek tevékenységének 

támogatása, fejlesztése; 
20.10. a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos tájékoztató, 

tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek működésének és 
programjainak támogatása; 

20.11. a magyarországi pedagógus-továbbképzések biztosítása; 
20.12. a határon túli magyar közoktatás szakmai szervezeteinek és 

intézményrendszerének fenntartása, fejlesztése; 
20.13. az adott ország továbbképzési rendszerébe illeszkedő, illetve a hiánypótló 

szülőföldi évközi pedagógus-továbbképzések és a szülőföldi nyári 
akadémiák támogatása;  

20.14. a határon túli magyar, illetve a régiók közötti közös tankönyvírás 
elősegítése, fejlesztése, a tankönyves műhelyek munkájának, a 
tankönyvírás, segédanyagok írásának és szerkesztésének, internetes 
módszertani folyóirat megjelentetésének támogatása; 

civil szervezet, a közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, köztestület egyház, 
vallásfelekezet ,belső egyházi jogi személy, 
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, jogi személyiségű társulás, 
többcélú kistérségi társulás, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy, határon túli természetes személy, 
határon túli egyesület, szervezet, intézmény, 
külföldi személy vagy külföldi szervezet, 
határon túli és magyarországi köz-és 
felsőoktatási intézmények, határon túli egyházak 
és intézményeik, Balassi Intézet, EMMI 
Igazgatása 

pályázati úton 

egyedi döntéssel  

előfinanszírozással 

utófinanszírozással  

egyösszegű kifizetéssel 

részletekben történő kifizetéssel  

− − igénybe vehető 
 

az előirányzat egy 
részére kiírt 
pályázatok 
esetében a 

lebonyolító a 
Balassi Intézet 
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7. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

20.  20/5/18/1 
 

20.15. a magyar anyanyelvű közoktatásban tanuló diákok számára szervezett 
szülőföldi és nemzetközi szaktárgyi elméleti és gyakorlati tanulmányi 
versenyeken való részvétel, illetve a közoktatás minőségi javítását célzó 
egyéb programok támogatása; 

20.16. a nyugati szórvány anyanyelv- és identitás megőrzésére, fejlesztésére 
vonatkozó projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbképzésének, 
oktatási segédanyagok és tankönyvek készítésének, mobilitási 
programoknak a biztosítása; 

20.17. a magyarországi speciális iskolákban tanuló fogyatékos határon túli diákok 
ösztöndíjának biztosítása; 

20.18. az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelőd minisztériumai, valamint a 
szomszédos államok között megkötött nemzetközi kétoldalú munkatervek 
nemzetiségi fejezetének értelmében ellátandó szakmai tevékenység 
biztosítása; a mobilitást, összetartozást erősítő Testvériskola Programban 
(határon túli diákok magyarországi és Magyarország kivételével más 
határon túli régióba, illetve saját régiójuk szórványban, illetve tömbben levő 
iskoláikba történő utazása) részt vevő intézmények kirándulási költségeinek 
támogatása; 

20.19. egyéb mobilitást, nemzeti összetartozást elősegítő programok, kirándulások 
költségeihez hozzájárulás; 

20.20. a tanórán kívüli, a tehetséggondozással is kapcsolatos olyan oktatási 
programok, amelyek a határon túli magyar tantervnek nem részei, viszont 
meglétük elengedhetetlenül fontos az önazonosság-tudat megerősítéséhez, a 
magyarsági szellemi értékeinek megismertetéséhez, megszerettetéséhez; 

20.21. a szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat 
folytató magyarországi és határon túli szervezetek programjainak 
támogatása; 

20.22. a Magyarországon lebonyolításra kerülő határon túli magyar anyanyelvű 
szakmai tábor költségeinek támogatása, illetve a szülőföldön megrendezésre 
kerülő tematikus szaktáborok, valamint a magyarországi és nemzetközi 
tanulmányi struktúrába integráló szülőföldi és anyaországi tanulmányi 
versenyek térítéséhez történő hozzájárulás; 

20.23. a szórványban folyó oktatási tevékenység támogatásával a teljes kárpát-
medencei szórványvidékek központjaiban és területein zajló anyanyelvi 
tanítás, valamint lehetőség szerint a moldvai csángó vidékről közoktatási 
képzésre jelentkezett és kiválasztott tanulók bentlakási és járulékos 
költségeinek fedezése; 

20.24. a határon túli meghívott szakemberek szállásköltségei; 
20.25. magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzéséhez 

történő (működési, fejlesztési célú) hozzájárulás;  
20.26. határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a hozzájuk köthető, 

tevékenységüket segítő szervezetek működési és fejlesztési költségeihez 
hozzájárulás; 

20.27. határon túli felsőoktatás intézményeken magyarországi vendégtanárok 
fogadása; 

20.28. határon túli vonatkozású egyéb magyarországi programok, rendezvények 
támogatása; 

20.29. határon túli oktatási és kulturális területen tevékenykedő magyarországi és 
határon túli szervezetek programjainak, működésének, fejlesztésének 
támogatása. 

     

21. 295013 20/5/18/2 Határon túli kulturális 
feladatok támogatása 

A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott támogatások 
elsősorban az anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megőrzését, ápolását és 
fejlesztését szolgálják, továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok 
elmélyítését és élénkítését, illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti 
kultúrába való beépülését is segítik.  Ezzel összhangban ez az előirányzat képezi az 
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 21. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és 
táncegyüttesek) szakmai programmegvalósításának támogatási keretösszegét, a 
határon túli kulturális örökség ápolását, megóvását, védelmét, továbbá a Kárpát-
medencei magyar közösségi művelődési feltétel-és eszközrendszerének fejlesztését, 
a közösségi kohézió erősítését, a magyar kultúrában való megmaradás ösztönzését, 
az e tevékenységben felelős Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal 
tevékenységének támogatását. 

határon túli, létesítő okiratuk szerint előadó-
művészeti szervezetek, továbbá határon túli 
kulturális szervezetek, intézmények, 
egyesületek, alapítványok, civil szervezetek és 
természetes személyek, hazai kulturális 
szervezetek és intézmények, amelyek 
tevékenységi körében a határon túli magyarság 
kulturális tevékenységének támogatását célzó 
feladatok és programok szerepelnek. 

pályázati úton 
egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  

− − igénybe vehető 
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8. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

22. 271512 20/5/19 Szociális ágazati 
fejlesztések, szolgáltatások és 
programok támogatása 

Az előirányzat a szociális és családügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási 
tevékenységek, a bentlakást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézmények 
részére korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.  
Fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormányzati díj, a Sport – Társ idősügyi program 
és a Művészeti Pályázati Program pályázatok nyerteseinek díjazására, idősügyi 
rendezvények lebonyolítására. 
Biztosítja a Magyar Ifjúsági Konferencia megrendezését, a Magyar Ifjúsági 
Konferencia Állandó Bizottságának működtetését, valamint a határon túli ifjúsági 
feladatok koordinálásával összefüggő támogatásokat. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső 
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, állami vállalat, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati költségvetési szerv, 
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes személy, határon túli 
személy, határon túli szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet, jogi személyiségű társulás, többcélú 
kistérségi társulás, Magyar Államkincstár 

pályázati úton  
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

23. 296479 20/5/23 Határon túli ifjúsági 
szervezetek támogatása 

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működésük elősegítésére, 
pályázati programokban való részvételükhöz szükséges feltételek biztosításához 
kíván az előirányzat támogatást nyújtani.  

határon túli ifjúsági szervezetek egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 
 

− − − 

24. 196480 20/6 Nemzetközi szociális 
ifjúsági tagdíjak és 
hozzájárulások 

Hazánk nemzetközi szervezetekben betöltött tagságával kapcsolatos tagdíjak, 
hozzájárulások finanszírozása., amelynek keretében történik az UNICEF, az 
Európai Ifjúsági Kártya Részegyezmény és az Európai Ifjúsági Alap éves 
hozzájárulásának biztosítása.  

nemzetközi szervezetek, EMMI Igazgatása egyedi döntéssel 
egyéb: az Európa Tanács által küldött 
fizetési értesítők alapján 

− − − 

25. 302913 20/8/1 Nemzetközi kétoldalú 
oktatási és képzési programok 

Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó 
együttműködések a köz-és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő 
nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása. Nemzetközi 
oktatási képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése. Anyanyelvi 
vendégtanár programok támogatása. Kétoldalú együttműködés keretén belül a 
fentiekben részletezett programok megvalósítását szolgáló projektek 
megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák – Magyar 
Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai 
Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb. részére az alapító okiratokban 
meghatározott feladatok támogatása. Külföldi egyetemeken vendégtanári 
álláshelyek biztosításához hozzájárulás. 
A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy hazánkat meghatározó 
tényezővé kell tenni a közép-európai együttműködésben.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, 
központi költségvetési szerv, köztestüket, 
gazdasági társaság, európai részvénytársaság, 
egyesülés, európai gazdásági egyesülés, az 
európai területi együttműködési csoportosulás, 
állami vállalat, állami gazdálkodó szerv, 
szövetkezet, európai szövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, jogi személyiségű társulás, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy, határon túli szervezet, külföldi személy 
vagy külföldi szervezet, jogszabály által jogi 
személynek minősülő egyéb szervezet, köz-, és 
felsőoktatási intézmény, EMMI Igazgatása, 
Magyar Államkincstár 

egyedi döntéssel  

előfinanszírozással  

utófinanszírozással  

egyösszegű kifizetéssel  

részletekben történő kifizetéssel  

egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

26. 302924 20/8/2 Európai Uniós és 
nemzetközi oktatási és képzési 
programok 

Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási és képzési programok 
koordinálása. Az EU Egész Életen Át Tartó Tanulás programja, Európa a 
polgárokért, Erasmus Mundus, Tempus, Europass, Bologna tanácsadó hálózat, 
Alumni for Europe, Kutatás és Fejlesztés és esélyegyenlőségi feladatok, CEEPUS 
(közép európai felsőoktatási csereprogram), az EU oktatási szakpolitikáihoz 
kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai projektek koordinálása.  Idegennyelv-
oktatás fejlesztését célzó kiadványok, rendezvények, konferenciák, idegen nyelvű 
kulturális programok támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

Tempus Közalapítvány, Magyar Államkincstár egyedi döntéssel  

előfinanszírozással  

részletekben történő kifizetéssel  

egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

27. 295035 20/8/5/2 Kétoldalú kulturális 
munkatervi feladatok 

Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a budapesti József Attila 
Kör Irodalmi Egyesület közötti irodalmi ösztöndíjas csereprogram 
megvalósításához, amely német írók budapesti és fiatal magyar művészek 
rendszeres stuttgarti tartózkodását, alkotómunkáját teszi lehetővé. 

egyesület, alapítvány, civil társaság, 
közalapítvány 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 
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9. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

28. 295079 20/8/10/2 Kulturális 
szakdiplomáciai feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó 
feladatok ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, 
valamint a nemzetközi kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek 
teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturális 
szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a delegációk küldésével és 
fogadásával kapcsolatos kiadásokra. Részben a nemzetközi egyezményekben 
vállalt kötelezettségek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő, de a 
korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező programok 
folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének 
bemutatását külföldön. 

központi költségvetési szerv, köztestület, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, helyi 
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, 
országos nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, civil 
társaság, közalapítvány, egyházi jogi személy, 
(nonprofit) gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes személy, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 
 

− − − 

29. 295080 20/9/6/2 EU tagságból eredő 
kulturális együttműködések 

Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós 
döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét.  
Az EU kulturális együttműködéseiben való részvétel keretében az európai 
jelentőségű, nemzetközi együttműködésben megvalósuló kulturális programok 
megvalósítását támogató Kultúra Programban való hazai részvétel biztosítása. A 
program hazai végrehajtásának koordinálása a Hungarofest Nonprofit Kft. 
KultúrPont Iroda feladata, amelyhez a tárca támogatást nyújt. 

(nonprofit) gazdasági társaság  egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

 

− − − 

30. 285189 20/9/8 Európai uniós programok 
előfinanszírozása 

Az előirányzat az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programok 
előkészítési folyamatához biztosít  visszatérítendő támogatást az uniós forrás 
(előleg) beérkezéséig.  

közalapítvány, központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szervezet, 
civil szervezet 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 

szerződés szerint (NFÜ előleg, 
illetve az elszámolás után 

érkező uniós támogatás után 20 
nappal) 

− − 

31. 295102 20/11/1 Filmszakmai 
támogatások 

Az „art” besorolású mozik működésének támogatása valamint az „art” minősítésű 
filmalkotások forgalmazásának támogatása miniszteri rendelet szerinti szabályozás 
alapján. Továbbá az évközben megjelenő filmszakmai támogatási kérések 
fedezetére, a fontosabb szakmai rendezvényeken a tárca megjelenésére, a szükséges 
szakmai és szakértői anyagok elkészítésére, filmszakmai működési és 
programtámogatásokra, díjak adományozására, filmek, filmszakmai 
nagyrendezvények, illetve képzések, workshopok támogatására, szakértők 
díjazására, folyóiratok, tájékoztató kiadványok elkészítésére, nemzetközi 
szervezetekben való részvétellel kapcsolatosan felmerülő működési és egyéb (pl. 
tagdíj) költségek fedezésére, a szakterületi utazások fedezésére, illetve az egyéb, 
előre nem látható szakmai feladatok ellátására szolgál. 

Költségvetési szervek, intézmények, gazdasági 
társaságok, magánszemélyek, alapítványok, civil 
szervezetek, EMMI Igazgatása 

pályázati úton  
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással 
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

32. 297435 20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark támogatása 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő 
Emlékpark megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a 
támogatás 

(nonprofit) gazdasági társaság egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

33. 331128 20/11/16 A Zeneakadémia 
felújításával kapcsolatos 
feladatok 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem épületének felújítása miatt kieső bevétel 
pótlása, az épület felújítása miatti további működési fedezet. 

központi költségvetési szerv egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

34. 338328 20/11/17 Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem 
(Zeneakadémia) történeti 
orgonáinak restaurálása 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak restaurálásához 
nyújtott támogatás. 

központi költségvetési szerv egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

35. 338506 20/11/18 Zeneakadémia 
működésének kiegészítő 
támogatása 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működéséhez nyújtott kiegészítő 
támogatás. 

központi költségvetési szerv egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

36. 295124 20/12/7/1 Közgyűjteményi 
szakmai feladatok - 
közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetése, amely lehetővé 
teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind 
az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében; egyéb közgyűjteményi 
értékmentő feladatok támogatása; az egyházi levéltárak értékmentő feladatainak 
támogatása, valamint a kulturális évadokhoz történő hozzájárulás. Nem 
megyeszékhely településen működő megyei hatókörű városi múzeumok 
támogatása. Az Artpool Művészetkutató Központ támogatása. 

központi költségvetési szerv, köztestület, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, (nonprofit) 
gazdasági társaság, egyházi jogi személy 

pályázati úton 
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel  

2013. december 31. − − 
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10. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

37. 295135 20/12/7/2  Közművelődési 
szakmai feladatok 

A társadalmi és gazdasági fejlődést szolgáló kulturális és közösségi alapú, a 
közösségi művelődést elősegítő programok, képzések, rendezvények, fejlesztések és 
együttműködési programok elősegítése, így többek között a 2005. és 2006. évi 20 
éves futamidejű Közkincs Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves 
kamat- és tőketörlesztés támogatása, az EUROPA CANTAT 2015. PÉCS 
kórusfesztivál rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló 1057/2012. (III.9.) Korm. határozatban foglaltak szerint az 
Európa Cantat Pécs 2015 kórusfesztivál megrendezéséhez az előkészületi munkák, a 
"Kultúrházak éjjel-nappal" program, "Közösségek-terek" program és a Debreceni 
mintaprojekt megvalósításának, továbbá külhoni magyar közművelődési feladatok 
és a magyar nyelv napja megrendezésének támogatása. 

helyi önkormányzatok, egyéni vállalkozók, 
nonprofit gazdasági társaságok, civil 
szervezetek, egyesületek, alapítványok, központi 
költségvetési szervek, határon túli intézmények 

pályázati úton 
egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − igénybe vehető 

38. 295146 20/12/7/3 Kulturális 
örökségvédelmi szakmai 
feladatok 

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
alapján a kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és 
bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. Az 
előirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú – a tárca kulturális 
örökségvédelmi szervezeti egysége feladatkörébe tartozó – egyezményeinek, 
valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő 
kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását. 

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális 
intézmény, önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, 
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, 
(nonprofit) gazdasági társaság, természetes 
személy 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

39. 303002 20/12/7/4 Világörökségi 
törvényből adódó feladatok 
ellátása 

Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a 
magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, 
megóvásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok (pl., világörökségi 
gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, 
bemutatása, ismertté tétele) ellátásának támogatására szolgál. 

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális 
intézmény, önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, 
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, 
(nonprofit) gazdasági társaság, természetes 
személy 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

40. 303013 20/12/7/5  
Nemzeti emlékhelyekkel 
kapcsolatos feladatok ellátása 

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvénynek a 
2011. évi CXLIX. törvénnyel hatályba lépett módosítása alapján a nemzeti 
emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával kapcsolatos 
állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. 

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális 
intézmény, önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, 
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, 
(nonprofit) gazdasági társaság, egyesület, 
természetes személy 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

41. 342717 20/12/7/6 „Itthon vagy – 
Magyarország szeretlek” 
programsorozat támogatása 

Az Itthon vagy - Magyarország szeretlek kulturális program lebonyolításához a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1564/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat alapján a kultúrát 
érintő támogatás keretén belül állami és önkormányzati múzeumokba történő 
belépés ingyenessé tételéből adódó kompenzációs költség biztosítása, valamint a 
köznevelést érintő támogatások keretén belül a középfokú oktatási intézmények 
számára lehetőség biztosítása öregdiák találkozók szervezésére. 

magyarországi állami és önkormányzati 
múzeumok; állami, illetve nem állami, 
középfokú oktatási intézményt fenntartók 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − igénybe vehető 

42. 264390 20/12/8 PANKKK – Program a 
Nemzeti Kortárs Könnyűzenei 
Kultúráért 

A Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért (PANKKK) komplex 
támogatási modell. A tárca a fiatalok speciális érdeklődésére figyelemmel 
színvonalas élőzenei programokat támogat a pop-rock, világzene és jazz műfajok 
területén. A program egyszerre szolgálja a fiatalok megszólítását, valamint a 
kulturális vidékfejlesztés és a kulturális esélyteremtés céljait, egy összetett 
kezdeményezés keretében. 
 

kulturális civil szervezetek, vállalkozások, 
többcélú kistérségi társulások, közművelődési 
intézmények, illetve ezek fenntartói 

pályázati úton 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − igénybe vehető 

43. 271489 20/13/4 Művészeti 
tevékenységek és egyéb fejezeti 
feladatok támogatása  

Előadó-művészeti és alkotóművészeti tevékenységek ellátása, valamint a 
kedvezményes könyvszakmai kamattámogatás program támogatása. 

(nonprofit) gazdasági társaság, költségvetési 
szerv 

pályázati úton  
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással 
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 
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11. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

44. 284867 20/13/5 Előadóművészeti törvény 
végrehajtásából adódó feladatok 
(működési és művészeti 
pályázatok) 

Hazai és határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatása az alábbiak szerint:  
44.1. az Emtv. 19. § és 20. § (3) bekezdés alapján nemzeti előadó-művészeti 

szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő 
színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai 
programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat útján: 
1. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása 
2. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok támogatása  

44.2. az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján kiemelt művészeti célok 
megvalósításának támogatása pályázat útján: 
3. Kiemelt művészeti célok – színház, táncegyüttes támogatása 
4. Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok támogatása 

Az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján további kiemelt művészeti célok eseti 
pályázati támogatása. 

helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi 
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, 
országos nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, jogi személyiségű társaság, 
egyesület, alapítvány, (nonprofit) gazdasági 
társaság, létesítő okiratuk szerint előadó-
művészeti szervezetek, egyéni cég, határon túli 
előadó-művészeti szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő egyéb szervezet 

pályázati úton  
előfinanszírozással 
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatósága 

 

− 

45. 298235 20/13/7 A Nemzet Színésze cím 
támogatása 

A Nemzet Színésze cím költségeihez történő hozzájárulás. (nonprofit) gazdasági társaság (Nemzeti Színház 
Zrt.) 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

46. 331606 20/13/9 Közkönyvtári 
kölcsönzési jogdíjak 

Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak kifizetéséhez 
és ennek költségeihez. 
(14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt 
megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az 
adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról). 

egyesület (bejegyzett közös jogkezelő 
szervezet), központi költségvetési szerv 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

47. 302180 20/13/10 Művészeti 
nyugdíjsegélyek megtérítése 

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 
52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon keresztül. 

központi költségvetési szerv (Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság) 

egyedi döntéssel  
utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

48. 228653 20/14 A kábítószer-fogyasztás 
megelőzésével kapcsolatos 
feladatok 

A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogstratégia 
céljainak megvalósítása, a droghasználat megelőzése univerzális, célzott és javallott 
prevenciós programok támogatása az egészségfejlesztés különböző színterein 
(család, iskola, gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntető-
igazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi résztvevők 
együttműködésén alapuló programok által. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok – 
helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok – működésének támogatása a 
helyi stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása érdekében. A 
szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása, az ellátórendszer 
(egészségügyi és szociális) kiegészítő működési támogatása és a különböző 
szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, gazdasági társaság, többcélú 
kistérségi társulás, egyéni vállalkozó, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet, Magyar Államkincstár 

pályázati úton  
egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

49. 223571 20/15/1/1 Gyermek és ifjúsági 
célú üdültetés 

A Zánka - Új Nemzedék Központ működésének biztosítása a Zánka – Új 
Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásával, valamint a Velencei-
tónál működő vízi sport iskola működésének támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

gazdasági társaság, Magyar Államkincstár egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

50. 277201 20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági 
szakmafejlesztési célok 

A 88/2009. (X. 29.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) a 
hazai ifjúsági korosztályok helyzetének elemzése, valamint az állami 
feladatvállalás újragondolása alapján részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú 
társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és 
specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. Az 
intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a Stratégiához 
kapcsolódó, a Kormány által elfogadandó mindenkori rövid távú cselekvési tervek 
határozzák meg. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012-2013. évekre vonatkozó 
cselekvési tervét a 1590/2012. (XII. 17.)  Korm. határozat tartalmazza. 

civil szervezetek, gazdasági társaságok, 
önkormányzatok 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

51. 031831 20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram támogatása 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági 
Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal 
összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi 
LXIV. törvény 4. § 1) a)-k) pontja határozza meg. Az előirányzat biztosítja a 
határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, 
társulás, közalapítvány, egyház, belső egyházi 
jogi személy, gazdasági társaság, 
vízgazdálkodási társulat, erdő birtokossági 
társulat, országos sportági szakszövetség,  
sportszövetség, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szervezet, határon 
túli szervezet, Magyar Államkincstár 

pályázati úton  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet 

− 
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12. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

52. 271256 20/16/1 Szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatások 
fejlesztése, szakmai feladatok 
támogatása 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó 
szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, képzések, szakértői 
díjak, kiadványok, rendezvények szervezetek támogatása.  
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló 
egyesületek támogatása. A szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő 
egyesületi hálózat működésének támogatása.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben előírt módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása. 
A Karitatív Tanács tagszervezetei által koordinált márkátlanítási feladatok, 
valamint a Karitatív Tanács működéséhez kapcsolódó, vállalt tevékenységek 
támogatása.  
Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső 
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, állami vállalat, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, szövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton 
egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

53. 296513 20/16/6 Családpolitikai 
Programok 

Forrás biztosítása a népesedés és a családügy valamint a férfiak és nők egyenlősége 
területén megvalósuló, a családokat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló, 
a nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló különféle 
cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai 
programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó 
szervezetek támogatásához. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, egyház, belső 
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy, határon túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, 
Magyar államkincstár  

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

54. 296524 20/16/7 Családpolitikai célú 
pályázatok 

Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő, 
valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és 
munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati 
szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát 
foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom 
megteremtéséhez és fenntartásához. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, egyház, belső egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi 
önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, többcélú kistérségi társulás, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, állami vállalat, 
egyéb állami gazdálkodó szerv, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton  
előfinanszírozással 
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

55. 059811 20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás 
Alap 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal 
felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat, továbbá az előirányzat felhasználásához kapcsolódó 
kincstári díjat és pénzügyi tranzakciós illetéket, valamint a postaköltséget 
tartalmazza.  

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy, központi költségvetési szerv, állami 
vállalat, gazdasági társaság, Magyar 
Államkincstár 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

56. 258534 20/17/5 Súlyos fogyatékkal élők 
kiegészítő támogatása 

Egyszeri kiegészítő támogatás biztosítása a fogyatékossági támogatásban részesülő, 
súlyos fogyatékossággal élő személyek számára.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy, Magyar Államkincstár 

egyedi döntéssel  
utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

57. 258545 20/17/6 Mozgáskorlátozottak 
szerzési és átalakítási támogatása 

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a mozgáskorlátozott 
személyek közlekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támogatásokra való 
jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg a támogatásban 
részesíthetők száma évente kerül megállapításra. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak, postaköltség és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy, gazdasági társaság, Magyar 
Államkincstár  

egyedi döntéssel  
utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

58. 243156 20/17/7 GYES-en és GYED-en 
lévők hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitele esetében a 
törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes 
kamattámogatás összegét. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy, gazdasági társaság, Magyar 
Államkincstár 

egyedi döntéssel  
utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 
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13. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

59. 268990 20/18 Gyermekvédelmi 
szolgáltatások fejlesztése, 
módszertani feladatok ellátása 

Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszülői hálózatok, javítóintézetek 
fejlesztése, egyes módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó 
felmérések készítése, a különleges és speciális gyermekotthonok, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatok, javítóintézetek illetve gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatást végző, szervezetek innovatív programjainak 
támogatása, valamint önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi és szakmai 
szervezetek szakmafejlesztési céljainak támogatása.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, központi költségvetési szerv, 
egyház, belső egyházi jogi személy, helyi 
önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, Magyar Államkincstár 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással 
 utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

60. 244201 20/19/1 Szociális célú nem 
állami humánszolgáltatások 
támogatása 

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgál. A 
támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjét 
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet határozza meg. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, a közalapítvány, egyház, belső 
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyéb 
állami gazdálkodó szerv, jogi személyiségű 
társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy, Magyar Államkincstár 

egyedi döntéssel 
utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

61. 281334 20/19/4 Támogató szolgáltatások, 
közösségi ellátások, 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, utcai szociális 
munka és krízisközpont 
finanszírozása 

A pályázati úton 3 éves befogadásra került támogató szolgálatokat, közösségi 
ellátásokat,  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók, 
továbbá  az utcai szociális munka szolgálatok és a krízisellátás finanszírozási 
szerződés útján történő támogatása.  
A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, egyházak, gazdasági 
társaság, helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, jogi személyiségű társulás, többcélú 
kistérségi társulás, egyéni cég, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal 

− 

62. 266201 20/19/5 Szociális szolgáltatások 
kiegészítő támogatása 

A tartós bentlakásos intézményben ápolt idősek ápoló, gondozó tevékenységének 
minőségjavítását célzó kiegészítő támogatás.  

Önkormányzat, egyházi fenntartású intézmény pályázati úton 
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 

 

− − − 

63. 294613 20/20/3 Család, esélyteremtési és 
önkéntes házak támogatása 

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat szakmai koordinálásával, a 
hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a Hálózat működtetése az 
ország 19 megyéjében és a fővárosban. 
A hozzátartozók közötti erőszak áldozatait befogadó, a krízisellátó-rendszerhez 
tartozó Titkos Ház működtetése, a krízisellátó rendszer szakmai protokolljának 
átdolgozásával, a krízishálózat működésének szakmai monitoringjával, hálózati 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai számára biztonságos elhelyezést és 
komplex szolgáltatásokat nyújtó Átmeneti Szállás (Shelter) működtetése.  
A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglaltak alapján reprezentatív kutatás az 
önkéntességről. 
A Pro Voluntarius Díj és az Esélyegyenlőségért Díj átadásával kapcsolatos 
feladatok ellátása, a díjazással járó költségek biztosítása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar 
Államkincstár 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

64. 281367 20/20/6 Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő 
programok támogatása 

Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtása keretében az érintettek önálló 
életvitelét segítő modell programok, a fogyatékos személyek érdekében végzett 
hiánypótló szolgáltatások költségvetési támogatása.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, 
egyház, belső egyházi jogi személy, egyesülés, 
állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon túli személy, 
határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szervezet, jogi 
személyiségű társulás, többcélú kistérségi 
társulás, Magyar Államkincstár 

pályázati úton  
egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

65. 298246 20/20/8 Jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatás és elemi 
látásrehabilitáció támogatása 

Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgáltatást vagy elemi 
látásrehabilitációs szolgáltatást egységes szakmai standardok alapján nyújtó 
szervezetek teljesítmény-alapú finanszírozása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, Magyar Államkincstár 

pályázati úton  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 
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A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

66. 304168 20/20/12 Hajléktalanokhoz 
kapcsolódó közfeladatok ellátása 

A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmények normatívával nem 
biztosított kiegészítő feladatainak pályázat útján történő támogatása: intézmények 
felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás, szolgáltatások fejlesztése, 
kiegészítő/programok költségeihez, valamint téli krízisidőszak megnövekedett 
feladatainak ellátásához támogatás nyújtása. Hajléktalanság problémájának 
leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást kiegészítő programok kivitelezése, 
speciális hajléktalan feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó 
intézményrendszerrel kapcsolatos feladatok támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső 
egyházi jogi személy, állami vállalat, egyéb 
állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, 
lakásszövetkezet, európai szövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, 
társulás, jogszabály alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, 
Magyar Államkincstár 

pályázati úton 
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

67. 304157 20/20/13 Autista otthonok 
támogatása 

Autista személyeket ellátó lakóotthonok kiegészítő támogatása.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, gazdasági társaság, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton  
előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

68. 237077 20/21/4/2 Hazai társfinanszírozás 
HU-9904-01 (Halmozottan 
hátrányos helyzetű fiatalok 
társadalmi integrációja) 

A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi 
beilleszkedésének támogatása  

költségvetési szervek, nevelési-oktatási 
intézmények 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

69. 242812 20/21/6/1 PHARE forrás 
(Halmozottan hátrányos helyzetű 
fiatalok társadalmi integrációja 
II.) 

A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi 
beilleszkedésének támogatása  

költségvetési szervek, nevelési-oktatási 
intézmények 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

70. 242823 20/21/6/2 Hazai társfinanszírozás 
HU-9904-01 (Halmozottan 
hátrányos helyzetű fiatalok 
társadalmi integrációja II.) 

A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi 
beilleszkedésének támogatása  

költségvetési szervek, nevelési-oktatási 
intézmények 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

71. 263978 20/22/2 Egészségügyi ellátási és 
fejlesztési feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok 
végrehajtásának támogatására szakmai szervezetek bevonásával. 

központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, köztestület, 
egyesület, alapítvány, közalapítvány, egyházi 
jogi személy, (nonprofit) gazdasági társaság 

pályázati úton  
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

72. 270801 20/22/3 Légimentés eszközpark 
bérlésével összefüggő kiadások 

A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005 (VII. 22.) 
Korm. határozat értelmében 2005 novemberében megalakult a 100 %-ban állami 
tulajdonában lévő Légimentő Kht. A nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően, 10 évre, öt gép bérlésére szerződés jött létre az osztrák HeliAir Gmbh-
val. Az előirányzat az 5 db osztrák helikopter bérleti díjának biztosítását szolgálja a 
Magyar Légimentő Nonprofit Kft. támogatásán keresztül. 

(nonprofit) gazdasági társaság (Magyar 
Légimentő Nonprofit Kft.) 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 
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15. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

73. 271889 20/22/13 Kisforgalmú 
gyógyszertárak működtetési 
támogatása 

A 2013. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján működési célú támogatásra 
jogosult kisforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások támogatása, valamint 
– figyelemmel arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
értelmében a 2009. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozó támogatási 
igények fedezetét a jogosultság keletkezési évének december 31-ét követő 5. év 
végéig biztosítani kell – a 2007-2009. év között hatályos szabályozás alapján, de a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 2012-ben utólagosan benyújtott, illetve azt 
követően benyújtásra kerülő igénylések alapján a jogosultak számára nyújtandó 
működési célú támogatás fedezetének biztosítása. Az utólagosan jelentkező 
jogosultsági igények változó, előre nem tervezhető jellege miatt ezen igénylések 
teljesítésének rendje a NAV, az OTH és az EMMI között fennálló Együttműködési 
Megállapodásban kerül rendezésre. 
A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és a Szerződés 
87. és 88. cikkének de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. 
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtható. 

központi költségvetési szerv (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal) 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

74. 296546 20/22/17 Légimentés eszközpark 
fejlesztés 
 
 

A támogatás tárgya a 2009. augusztus 19-én szerelési munkálatok közben felborult 
és összetört Ecureuil AS-350 típusú mentőhelikopter pótlása. A kártérítési ügy 
lezárult, a biztosító 240 millió Ft kártérítési összeget ítélt meg.  
Az előirányzat a kártérítési összeg kiegészítésével támogatást nyújt egy tartalék 
mentőhelikopter megvásárlásához, amellyel biztosítható a 7 légibázis folyamatos 
működtetése. Az osztrák partnertől bérelt gépek esetében vis major helyzetben sor 
kerülhet a gépek átmeneti kivonására, így csak a saját tulajdonú helikopterek 
állnának rendelkezésre. Katasztrófahelyzet esetén a tartalék gép segíteni tudja a 
mentési munkálatokat. 

Országos Mentőszolgálat egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
 

− − − 

75. 302991 20/22/20 Egészségügyi 
szakképzési (rezidens) rendszer 
működésének támogatása 

A támogatott szakorvosjelöltek vonatkozásában az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. § b) 
pontja alapján a szakorvosjelölt munkáltatójának folyósítandó, foglakoztatással 
összefüggő támogatás fedezete, amennyiben a munkáltató nem valamely 
felsőoktatási intézmény. 
A felsőoktatási intézménynek folyósítandó, foglalkoztatással, valamint 
szakképzéssel kapcsolatos támogatások forrásának kezelése az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) jogkörében marad. 

EMMI központi költségvetési szerv, HM 
központi költségvetési szerv, (nonprofit) 
gazdasági társaság, önkormányzati egészségügyi 
szolgáltató, alapítvány, egyesület 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − igénybe vehető 

76. 340584 20/22/21 Megszűnő, 
egészségügyi és hozzá 
kapcsolódó feladatokat ellátó 
gazdasági társaságoktól átszállt 
adósság rendezése 

Az előirányzat felhasználásának célja a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-
szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami 
tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az 
ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény 1. 
mellékletében felsorolt 28 db gazdasági társasági formában működő egészségügyi 
intézmény adósságot keletkeztető ügyleteinek rendezése, valamint azok kapcsán 
felmerülő kincstári díjak és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

pénzintézetek, hitelintézetek (gazdasági társaság, 
állami vállalat), Magyar Államkincstár 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

77. 343384 20/22/23 Gyógyszertári tulajdoni 
hányad állami elővásárlás 
kiadása 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 
törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 2013. július 6-tól hatályos  83/A. § (7) bekezdése 
szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a 
törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. 
Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának 
értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. 
rendelet szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) gyakorolja. 
Az előirányzat felhasználásának célja üzletrész vásárlása a 331/2013. (IX. 5.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint, valamint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 
 

közforgalmú gyógyszertárat működtető 
gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal 
rendelkező természetes személy, jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
Magyar Államkincstár  

egyedi döntéssel 
egyéb: 331/2013. (IX. 5.) Korm. 
rendelet alapján, valamint a 
bankforgalmi terhelési értesítők 
szerint 

− − igénybe vehető 

78. 338340 20/25/1 Nem állami intézmények 
felújítása, beruházása 

A Zsámbék 856, 831, 832 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az 
állam javára történő megszerzéséről és az ingatlanok további hasznosításáról szóló 
1225/2012. (VII. 3.) Korm. határozat rendelkezései szerint ingatlanvételi, 
vagyonkezelési, felújítási-korszerűsítési és beruházási feladatokra. 

egyház, egyházi jogi személy előfinanszírozással  
utófinanszírozással 
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: felosztása a 1225/2012. (VII. 
3.) Korm. határozat szerint 

− − − 
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16. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

79. 331628 20/25/2 Batthyány-kastély 
falkutatási munkálatai 

A körmendi Batthyány-Strattmann kastély a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény mellékletében szerepel, vagyis kizárólagos állami 
tulajdonban tartandó kiemelt jelentőségű építészeti örökség.  
A kastély falkutatási munkálatai folyamatosan zajlanak. A falkutatás 
szükségességének indoka, hogy a kastély későbbi rekonstrukciójának megfelelő 
szintű előkészítéséhez a falkutatás elengedhetetlen. 

A kastély vagyonkezelője kaphatja meg a 
támogatást. 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
 

− − − 

80. 343540 20/25/4 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
infrastruktúrájának fejlesztése 

A Szegedi Szabadtéri Játékok új színházi feltételeinek biztosítása. 
(a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy 
részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat) 
 

egyház, belső egyházi jogi személy egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel  

− − − 

81. 344695 20/25/7 A szentendrei Pajor kúria 
felújítása, bővítése 

A szentendrei Ferenczy Múzeumnak otthont adó egykori Pajor-kúria épületének 
műemléki és funkcióbővítő rekonstrukciójához szükséges támogatás. 

helyi önkormányzati költségvetési szerv egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

82. 270312 20/25/10 Egyéb felújítási, 
fejlesztési támogatások  

Az előirányzat a támogatásban részesítendő szervezetek kisebb épület felújítási 
munkáinak elvégzésére, vis maior helyzetek okozta károk, valamint a folyamatos 
működést akadályozó műszaki meghibásodások elhárítására nyújt fedezetet. 

központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

83. 335784 20/25/11 A Budai Várban lévő 
Honvéd Főparancsnokság 
épületének felújítása 

Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja. Várgondnokság Nonprofit Kft. egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

84. 340417 20/25/13 Oktatási intézmények 
felújítása, beruházása 

A felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskola beruházásához 
kapcsolódó, a fenntartó (Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány) által felvett 
fejlesztési hitel törlesztéséhez történő hozzájárulás. 

alapítvány egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

85. 343406 20/25/14 MOME Campus – 
Kreatív Innovációs és Tudáspark 
kialakítása 

A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott támogatás: 
I. ütem: 3M- Műhelyház, Műteremház, Médiaház 
II. ütem: Kutatóbázis- Akadémiai Épület-Főépület 
Gondűző-Szintalatti beépítések - Zöld terület kialakítása 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

86. 343706 20/25/16 
Klebelsberg kastély felújítása 

Az előirányzat biztosítja a Klebelsberg Kastély és Kultúrkúria felújítás-átalakítás 
tervezési, előkészítési munkáinak támogatását, valamint hozzájárul a felújítás 
költségeihez. (Első ütemben az emlékszoba, kiállítótér, kutatóközpont és az ezeket 
kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra, második ütemben parkrendezés, 
kerítésrekonstrukció, szálláshelyek és az étkező kiépítése kerülnek megvalósításra.) 

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, civil szervezet, 
közalapítvány, gazdasági társaság, egyéb állami 
gazdálkodó szerv 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
részletekben történő kifizetéssel 
 

− − − 

87. 295357 20/26/1/2 Közalapítvány a 
Budapesti Német Nyelvű 
Egyetemért 

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi 
együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik. Fenntartója az 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. Az előirányzat támogatást 
nyújt mind a Közalapítvány, mind az Egyetem működéséhez. 

közalapítvány egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

88. 295479 20/26/1/14 Autizmus Alapítvány Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális 
habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához 
és munkára való felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány 
Módszertani Központjának intézményei (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménye, Ambulanciája, Kognitív Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, 
Nappali Ellátást Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub) útján. 

Autizmus Alapítvány egyedi döntéssel  

előfinanszírozással  

részletekben történő kifizetéssel  

− − − 
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17. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

89. 295657 20/26/1/19 Határon túli magyar 
felsőoktatási intézmények 
támogatása 
 

Az előirányzat célja a határon túli magyar értelmiség utánpótlásának biztosítása 
érdekében a határon túli magyar felsőoktatás intézményei működésének 
támogatása, fejlesztése, beruházások finanszírozása, ösztöndíjprogramok 
biztosítása, valamint azok lebonyolítása. A határon túli magyar nyelvű felsőoktatás 
szereplői: 
- alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmények (pl. II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola); 
- a szomszédos államok területén magyar nyelvű, vagy részben magyar nyelvű 
képzést biztosító, az ottani állami egyetemek és főiskolák, valamint az ezen 
intézményekhez köthető alapítványok; 

- a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzései (pl. 
Budapesti Corvinus Egyetem zentai és nyárádszeredai kihelyezett képzései). 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak 
és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

határon túli és magyarországi felsőoktatási 
intézmények, alapítványi fenntartású határon túli 
felsőoktatási intézmények, határon túli magyar 
felsőoktatást támogató, illetve határon túli 
magyar felsőoktatási intézmények működését 
elősegítő alapítványok, szervezetek, Magyar 
Államkincstár 

egyedi döntéssel  

előfinanszírozással 

utófinanszírozással  

egyösszegű kifizetéssel 

részletekben történő kifizetéssel 

egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

90. 271445 20/26/2/10 Egyéb kulturális 
alapítványok működési és 
programtámogatása 

Előadó-művészeti, alkotóművészeti és múzeumi célú kulturális alapítványok 
alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatása. 
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző 
alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és 
gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-
módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a 
népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.  

alapítványok, Magyar Államkincstár egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

91. 295191 20/28/1 Gazdasági társaságok 
által ellátott oktatási feladatok 
támogatása  

Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása az alábbi nonprofit gazdasági 
társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az 
általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához Educatio Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft., OMSZI Nonprofit Kft.,Zánkai - Új Nemzedék Központ Nonprofit 
Kft., Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 
Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit 
Kft., OMSZI Nonprofit Kft., Zánkai - Új 
Nemzedék Központ Nonprofit Kft. 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

92. 295202 20/28/2 Gazdasági társaságok 
által ellátott kulturális feladatok 
támogatása  

Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása nonprofit gazdasági társaságok 
általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk 
ellátott szakmai feladatok támogatásához. 

(nonprofit) gazdasági társaságok egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

93. 303068 20/28/3 Gazdasági társaságok 
által ellátott szociális feladatok 
támogatása 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. működési 
támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

gazdasági társaság, Magyar Államkincstár egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

94. 270290 20/30/22/2 Oktatási társadalmi 
civil és non-profit szervezetek, 
testületek, egyesületek, 
bizottságok támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület országos tevékenységi körű 
oktatási, nevelési egyesületei működésének pályázati rendszerű támogatására, a 
szervezetek működési költség támogatására, a köznevelési szakterülethez 
kapcsolódó feladatok megoldásához szakértői és háttérdokumentumok, 
tanulmányok, kutatások finanszírozására. 
Támogatni kívánja a tárca azokat az országos, regionális pedagógus szakmai, diák 
és szülői szervezeteket, amelyek tevékenységükben szorosan kapcsolódnak a 
köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter ágazatirányítási 
tevékenységében, az országos és regionális tervek előkészítésében. 
A pályázati lehetőséggel támogatni kívánja a tárca azokat az országos, regionális 
pedagógus szakmai, diák és szülői szervezeteket, amelyek tevékenységükben 
szorosan kapcsolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter 
ágazatirányítási tevékenységében, az országos és regionális tervek előkészítésében. 

Mindazon országos, regionális tevékenységi 
körű pedagógus szakmai, diák, szülői és nemzeti 
szervezetek, szövetségek, egyesületek, amelyek 
a Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár 
Titkárságán kérték a nyilvántartásba vételüket. 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, civil 
szervezetek 

pályázati úton 
egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
 

− − igénybe vehető 

95. 271490 20/30/23/2 Kulturális társadalmi, 
civil szervezetek, szövetségek, 
egyesületek támogatása 

Országos hatókörű művészeti civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok 
támogatása; kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát 
végző és e célt szolgáló közművelődési civil és non-profit szervezetek,  testületek, 
bizottságok támogatása; az országos hatókörű népfőiskolák számára a létesítő 
okiratukban meghatározott alaptevékenységük ellátásához szükséges működési 
feltételek biztosítása, a szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzése; az 
ismeretterjesztő programokat szervező, felnőttképzést folytató, tudományos 
ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó intézményeket fenntartó szervezetek 
támogatása, a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon 
túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása; 
közgyűjteményi feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása. 

civil szervezetek egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 
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18. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

96. 018746 20/30/23/3 Területi Művelődési 
Intézmények Egyesülete (TEMI) 
támogatása 

A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési Intézmények Egyesülete 
(TEMI) és 60 intézményének működési és feladatfinanszírozást szolgáló 
támogatása a TEMI-n keresztül, illetve közvetlenül az egyes tagszervezeteknek: 
hozzájárulás az ország különböző településein működő közművelődési 
intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú 
társadalom- és gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatásnyújtásához, 
települési közművelődési feladatok ellátásához és az intézményekben működő 
alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok fenntartásához és 
működtetéséhez.  

egyesület egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

97. 331617 20/30/23/4 Magyar Írószövetség 
támogatása 

Magyar Írószövetség működésének és programjainak támogatása. civil szervezet egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

98. 000329 20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt 
támogatása 

A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet kiemelt központi és 
koordinációs feladatainak ellátására és működtetésére, nemzetközi 
kapcsolattartásra, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, 
működtetésére szolgál az alábbiak szerint: 
98.1. képzési tevékenységek, 
98.2. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak 

támogatása (országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny 
megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása), 

98.3. nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával, 
98.4. nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi 

társszervezettel, 
98.5. véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési 

Megállapodás alapján, 
98.6. elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek 

vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az 
elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, lebonyolítása, stb.), 

98.7. szociális programok szervezése (pl. családvédelmi programok, 
kirándulások, táborok, „Együtt a jövőért” program), 

98.8. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a 
hazai belvíz okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése). 

A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. 
törvényben meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a 
„Stratégia 2010.-2020.” célkitűzései határozzák meg.  

egyesület (Magyar Vöröskereszt) egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

99. 253189 20/30/24/2 Magyar Rákellenes 
Liga támogatása 

A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvilágosításra és a 
személyes tanácsadásra irányul, ezzel segítik a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve 
az egészséges embereket a rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során – többek 
között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, a nehezen 
megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez a 
rákkal küzdők számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez.   

egyesület (Magyar Rákellenes Liga) egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

100. 303079 20/30/24/3 Egészségügyi 
társadalmi, civil és nonprofit 
szervezetek működési 
támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségpolitikai szempontból 
kiemelt szakmai feladatok végrehajtásának támogatására egészségügyi civil és 
egyéb nonprofit szervezetek bevonásával. 

alapítvány, egyesület, közalapítvány egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

101. 253178 20/30/24/4 Magyar ILCO 
Szövetség támogatása 

Az előirányzat felhasználásának célja a Magyar ILCO Szövetség alábbi kiemelt 
feladatainak támogatása: 
101.1. ellátja a sztómával élők érdekvédelmét, utóápolásuk megszervezését, 

egészségvédelmi továbbképzését, rehabilitációjuk elősegítését; 
101.2. a rehabilitációs munka keretében klubfoglalkozásokat szervez; 
101.3. sztómás fiatalok számára nyári üdültetést biztosít; 
101.4. tanácsadó szolgálatot tart fenn; 
101.5. nemzetközi kongresszusokon vesz részt; 
101.6. megjelenteti az „ILCO Hírmondó”-t; 
101.7. sorstársi beteglátogatást szervez; 
101.8. „a fogyatékossággal élők pszichológiai és társadalmi rehabilitációja” 

címmel konferenciát szervez; 
101.9. az önkéntesek képzése érdekében tréninget szervez. 

egyesület (Magyar ILCO Szövetség) egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 



89558 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2013. évi 223. szám
 

19. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

102. 331139 20/30/24/5 Magyar 
Gyermekonkológiai Hálózat 

A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, illetve a hálózatot jogi személyként 
képviselő Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága 
(MGyGyT) 1971 óta működteti a gyermekkori daganatos betegségek kiindulására, 
kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és 
eredményességére, illetve a beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó 
adatokat összegző Gyermektumor Regisztert. A daganatos betegekkel foglalkozó 
nemzetközi szakmai szervezet, a SIOP Europe (European Society of Pediatric 
Oncology) által kidolgozott irányelvek szerint minden EU Tagállamban alapvető 
feltétel a Gyermektumor Regiszter működtetése, amelyet Magyarország immár 40 
éve teljesít. A Gyermektumor Regiszter létesítésére és fenntartására vonatkozóan 
jogszabály rendelkezik Magyarországon is.  

egyesület (Magyar Gyermekonkológiai Hálózat) egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

103. 331939 20/30/24/6 Daganatos Betegek 
Rehabilitációs Lelki Otthona 

A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona megalakulás óta a gondozottak 
családközpontú (komplex) pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. Az 
intézmény lehetőséget nyújt a beteg gyermek (fiatal) egész családjának a terápiás 
programokban való részvételre. Az Otthonban kialakított rehabilitációs modell 
kiterjesztésre került  más súlyos, vagy tartós egészségkárosodásban szenvedő 
gyermekek és családtagjaik lelki gondozására (gyermek- és ifjúkori diabetes, 
neurológiai károsodások, genetikai elváltozások, más anyagcsere-betegségek). 
Hazai körülmények között más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg 
gyermekek tervszerű rehabilitációjára. A Rehabilitációs Otthon olyan családsegítő 
lelki gondozást végző civil szervezet, amely a speciális egészségügyi problémákkal 
sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását sokoldalúan igyekszik 
megvalósítani. Az Otthon különböző célcsoportok részére tart különböző témákban 
képzéseket is. Az Otthon fenti feladatainak ellátásához, az alapvető működési 
kiadásainak zavartalan biztosításához elengedhetetlen a forrás biztosítása.  

egyházi jogi személy (Daganatos Betegek 
Rehabilitációs Lelki Otthona) 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

104. 233628 20/30/25/5 Fogyatékos 
személyek érdekvédelmi 
szervezetei és szolidaritási 
programok támogatása 

Fogyatékosok országos és helyi szervezeteinek és az Országos Fogyatékosügyi 
Program célkitűzéseihez igazodó szakmai programjaiknak a támogatása. 
PROGRESS (EU-s társfinanszírozású) esélyegyenlőségi program hazai önrész, 
illetve az EU felé el nem számolható projektköltség finanszírozása, valamint 
esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, gazdasági társaság, központi 
költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület, 
egyház, belső egyházi jogi személy, egyesülés, 
állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, határon túli szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő egyéb szervezet, 
társulás, Magyar Államkincstár, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy 

pályázati úton  
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

Az EU előleg jóváírását követő 
60 napon belül 

− igénybe vehető 

105. 000330 20/30/25/6 Értelmi 
Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai 
programjaiknak a támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.  

civil szervezet, Magyar Államkincstár egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

106. 245545 20/30/25/7 Siketek és 
Nagyothallók Országos 
Szövetsége 

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, 
valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, Magyar Államkincstár egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

107. 000352 20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos 
Szövetsége 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és tagszervezetei 
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a 
támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 
 

civil szervezet, Magyar Államkincstár egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

108. 000363 20/30/25/9 Vakok és 
Gyengénlátók Országos 
Szövetsége 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és tagszervezetei 
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a 
támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, Magyar Államkincstár egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 
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20. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

109. 225322 20/30/25/10 Magyar 
Szervátültetettek Országos Sport, 
Kulturális és Érdekvédelmi 
Szövetsége 

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi 
Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében 
végzett szakmai programjaiknak a támogatása. 

civil szervezet egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

110. 279167 20/30/25/11 Autisták Országos 
Szövetsége 

Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a 
célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, Magyar Államkincstár egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − − 

111. 298335 20/30/25/12 Siketvakok 
Országos Egyesülete 

A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, valamint a célcsoport érdekében 
végzett szakmai programjaiknak a támogatása. 

civil szervezet egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

112. 298346 20/30/25/13 Értelmi Sérülteket 
Szolgáló Társadalmi Szervezetek 
és Alapítványok Országos 
Szövetsége 

Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos 
Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében 
végzett szakmai programjaiknak a támogatása. 

civil szervezet egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

113. 303091 20/30/25/21 Karitatív 
tevékenységet végző szervezetek 
támogatása 

Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt 
programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása. 
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és 
élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, 
börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok működtetése. 
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, egyház, belső 
egyházi jogi személy, Magyar Államkincstár 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: utófinanszírozás 
előlegfizetéssel, bankforgalmi 
terhelési értesítők szerint 

− − − 

114. 245634 20/30/25/23 Dévény Anna 
Alapítvány 

A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása. civil szervezet egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

115. 335095 20/31 A fertődi Esterházy-kastély 
működtetésével kapcsolatos 
kiadások 

Az előirányzat a fertődi Esterházy-kastély 18. századi eredeti berendezésének, 
műtárgyainak visszavásárlására és restaurálására, a nemzetközi érdeklődésre 
számot tartó zenei produkciók bemutatására és az ezzel kapcsolatos marketing 
munkára, továbbá ünnepi rendezvényekre, kiadványokra és programokra fordítható. 

A fertődi Esterházy-kastély vagyonkezelését 
ellátó központi költségvetési szerv. 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

116. 244356 20/34/1/3 Információs 
technológia az általános 
iskolában, Phare forrás 

A program távlati célkitűzése a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése a 
hátrányos helyzetű régiókban élő gyermekek oktatási esélyegyenlőségének 
elősegítésével. 
A program két alprogramon keresztül valósul meg. 
1. Az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő építési tevékenység, valamint a program céljainak megfelelően IKT 
berendezések és eszközök beszerzése. 
2. Az e-tanulás tartalomfejlesztés komponens (1. komponens) keretében e-tanulási 
tananyagok kifejlesztése, szakmai-tartalmi és elektronikus továbbfejlesztése; 
A pedagógus továbbképzés komponens (2. komponens) keretében akkreditált 
informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken való részvétel; 
akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani továbbképzésen való részvétel; e-
tanulási képzési programok kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen 
való részvétel. 

költségvetési szervek, nevelési-oktatási 
intézmények 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

117. 245023 20/34/1/4 Információs 
technológia az általános 
iskolában, Hazai 
társfinanszírozás 

Az előirányzat az „Információs technológia az általános iskolában” című Phare 
program hazai társfinanszírozását biztosítja. 

költségvetési szervek, nevelési-oktatási 
intézmények 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 
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21. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

118. 249545 20/35 Hozzájárulás a lakossági 
energiaköltségekhez 

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról 
szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján érvényesített támogatás kifizetés a 
gáz- és távhőszolgáltatók számára. 

gazdasági társaság utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: a beérkező 
számlakorrekcióknak megfelelő 
ütemezés szerinti igénylés útján 

− Magyar Államkincstár − 

119. 265967 20/39 Szociális intézményi 
foglalkoztatás támogatása 

A fogyatékos embereket ellátó intézményekhez kapcsolódó, munkarehabilitációs és 
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás megvalósítása a szociális foglalkoztatás 
engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 
12.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás biztosításával,  

civil szervezet, gazdasági társaság, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, központi 
költségvetési szerv 

pályázati úton  
utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal 

− 

120. 264912 20/46 Megváltozott 
munkaképességűek 
foglalkoztatásával összefüggő 
bértámogatás 

A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piacra jutását segítő 
szolgáltatások nyújtása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, Magyar Államkincstár 

pályázati úton  
utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

121. 264923 20/47 Megváltozott 
munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásának támogatása 

A megváltozott munkaképességű emberek foglakoztatásának és a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint 
nyújtott támogatás biztosításával. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi személynek nem 
minősülő egyéb szervezet, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton  
utófinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal 

− 

122. 300924 20/50/3 Emlékpont Központ 
támogatása 

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum által működtetett 
Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál. 

helyi önkormányzati költségvetési szerv egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

123. 296435 20/51 Miniszteri tartalék és 
egyéb felügyeleti feladatok 
támogatása 

A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási 
problémák megoldása, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 
A Kormány egyedi határozatával biztosított többletek felhasználása. 

államháztartáson belüli és kívüli szervezetek, 
Magyar Államkincstár 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással 
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

legkésőbb 2014. május 30. − − 

124. 333517 20/52 Egyházi fenntartású 
intézményben foglalkoztatottak 
kompenzációja 

Az előirányzat szolgál a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, 
szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet 
önmaga vagy intézménye útján ellátó belső egyházi jogi személynél 
foglalkoztatottak részére – az adó- és járulékfizetési kötelezettséget megállapító 
törvények módosításából adódó nettó jövedelemcsökkenés kompenzálására 
jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére. 
 

egyházak, egyházi jogi személyek előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: 408/2013. (XII. 28. ) Korm. 
rendelet szerint 

− − − 

125. 332995 20/54 Nemzeti Együttműködési 
Alap 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 56. § (1) a)-k) 
pontja alapján meghatározott civil szervezetek működési és szakmai támogatása; az 
Alap működtetésével kapcsolatos költségek- 
 

civil szervezet (egyesület, alapítvány, szövetség) pályázati úton 
egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel  

2015. december 31. Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

− 

126. 298124 20/55/1/1 Egyházi 
közgyűjtemények és 
közművelődési intézmények 
támogatása 

Az előirányzat szolgálja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7 § (1) bekezdésében meghatározott 
támogatási célok teljesülését, így fedezetet biztosít az egyházi gyűjteményi 
feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, 
egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetmény-
kiegészítéséhez, valamint az egyházi közművelődési intézmények működéséhez.  

egyház, belső egyházi jogi személy előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: felosztása és felhasználása a 
142/2012. (VII.3.) Korm. rendelet 
alapján  

− − − 
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22. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

127. 298146 20/55/2/1 Hittan oktatás 
támogatása 

Az előirányzat – törvény, illetve az egyházzal kötött megállapodás alapján – 
fedezetet biztosít az egyházi jogi személy által az állami, önkormányzati 
fenntartású közoktatási intézményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint – 
szervezett vallásoktatás költségeihez.  

egyház, belső egyházi jogi személy előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: felosztása és felhasználása a 
142/2012. (VII.3.) Korm. rendelet 
alapján 

− − − 

128. 006057 20/55/3 Egyházi alapintézmény-
működés, SZJA rendelkezés és 
kiegészítése 
 

Az előirányzat biztosít fedezetet a személyi jövedelemadó meghatározott részének, 
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben 
meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által 
befizetett személyi jövedelemadó egy százalékának az egyházak részére  történő 
rendelkezésre bocsátásához, valamint ennek az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4.§ (2) és (3) 
bekezdése szerinti kiegészítéshez.  
A támogatást (felajánlás és annak kiegészítése), a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény meghatározása szerinti, 2012. január 1-től 
egyházként működő szervezeteknek lehet átutalni.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

egyház, belső egyházi jogi személy, Magyar 
Államkincstár 

előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
egyéb: felosztása az 1997. évi 
CXXIV. törvény alapján, valamint 
bankforgalmi terhelési értesítők 
szerint 

− − − 

129. 208602 20/55/4 Átadásra nem került 
ingatlanok utáni járadék 
 
 

Az előirányzat terhére kerül folyósításra az egyházak részére az egyházak hitéleti 
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. 
§ (1) bekezdése szerinti ingatlanjáradék, valamint a katolikus, református, 
evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, továbbá a budai szerb ortodox 
egyházmegye kiemelt közfeladat átvállalásai miatt – megállapodásban rögzített – 
kiegészítő járadék.  
Az előirányzat biztosít továbbá fedezetet a törvény 3. § (2) bekezdése szerinti 
korrekció zárszámadási törvényben meghatározott összegű végrehajtásához.  

egyház, belső egyházi jogi személy részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: felosztása és felhasználása az 
1997. évi CXXIV. törvény alapján 

− − − 

130. 261290 20/55/5/1 Az 5000 lakosnál 
kisebb településeken szolgálatot 
teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka 
 

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot 
teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon túli magyar szórványú 
települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó 
temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó 
fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és - 
kivételesen - használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására.  

egyház, belső egyházi jogi személy egyéb: felosztása és felhasználása a 
142/2012. (VII.3.) Korm. rendelet 
alapján 

− − − 

131. 263212 20/55/7 Egyházi épített örökség 
védelme és egyéb beruházások 

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi műemlék és 
nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, 
hitéleti illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak 
megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.  
A támogatást a magyarországi egyházak és határon túli magyar egyházi jogi 
személyek műemlék, és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák, 
székesegyházak, érseki,- püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezeti-
közösségi házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére egyházi iskolák, 
kollégiumok felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív 
beruházásokra, felújításokra használhatják fel. 

egyház, belső egyházi jogi személy, határon túli 
egyházi jogi személyek 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  

− − igénybe vehető 

132. 335806 20/55/8 Piarista Rend Magyar 
Tartománya fejlesztéseinek 
támogatása 

2012. évben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat 
rendelkezett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
átcsoportosításról, amelynek keretében a Piarista Rend Magyar Tartománya 
hitelfelvételének kiváltására és beruházásainak befejezésére 1 200,0 millió forintot 
kapott. A kormányhatározat rendelkezett továbbá arról is, hogy 2013. és 2014. 
években azonos összeggel (1 200,0 millió Ft/év) kerüljön betervezésre az EMMI 
költségvetésébe a Piarista Rend Magyar Tartománya támogatása, a 2012. évi 
támogatási célokkal azonos célra.  

egyház, belső egyházi jogi személy előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
egyéb: felosztása és felhasználása a 
1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat 
szerint 

− − − 
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23. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

133. 335740 20/55/9 Egyházak közösségi célú 
programjainak és beruházásainak 
támogatása 
 
 

Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint 
kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások 
támogatása.  
Az előirányzatból támogathatóak egyházi zenei és színházi rendezvények, táborok, 
kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a 
hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus 
konferenciák, továbbá fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok 
(különös tekintettel a határon átnyúló programokra), vallásturisztikai programok, 
valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségei, illetve ezekhez 
kapcsolódó beruházások. Ehhez kapcsolódóan az írott és elektronikus sajtóban való 
megjelenés intenzívebbé tétele, a kulturális információközvetítő hálózatokban való 
megjelenés és aktív részvétel elősegítése, illetve információs felületek, adatbázisok 
kialakítása, működtetése is támogatható. 
Támogatásban részesíthetők az egyházközségek által indított képzések, ifjúsági 
klubok, nyári táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott nem 
iskolarendszerű képzések, szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli 
felnőttoktatás, felnőttképzés, népfőiskola típusú oktató/nevelő tevékenységek 
egyházi iskolák által szervezett határon túli és belüli nyári egyetemek, szórványban 
nyújtott hétvégi képzések, tanodák, családi napközik, diákkörök, hitéleti tematikájú 
vetélkedők, táborok, műhelymunkák, utazások, cserekapcsolatok) és az ezekhez 
kapcsolódó beruházások. 
Ezen előirányzatból támogatható a határon túli szórványban élő és ott a magyarság 
megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, oktatási és 
közösségépítő programjai. A szórványban működő egyházközségek 
infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb 
kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik 
megvalósítására kaphatnak anyagi segítséget.  
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható a hátrányos helyzetű kistérségi 
felzárkózást segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések támogatása, 
illetve ösztönzése, az egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő 
létesítmények, hitéleti, karitatív, oktató/képző/átképző központok működési 
költségei és kapcsolódó beruházásai. 
Az előirányzatból támogatható az egyházi kulturális, oktatási, felzárkózást segítő és 
közösségépítő programokkal szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztése is. 
Az előirányzat, jellegéből adódóan nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására is 
lehetőséget biztosít, így adott esetben az egyes rendezvények, programok technikai 
infrastruktúrája is támogatható.  
Az egyes támogatási összegek, az egyházak által megtett javaslatok feldolgozása 
után, illetve kötelezettségvállalói döntést követően, támogatási szerződés keretében 
kerülnek átadásra egyházi jogi személynek, illetve határontúli egyházi szervezetek 
részére, a projekt jellegétől függően előfinanszírozott vagy utófinanszírozott 
formában. Az előirányzat felhasználásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
működik közre lebonyolítóként. 

egyház, belső egyházi jogi személy egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  

− − igénybe vehető 

134. 338517 20/55/10 Lakitelek Népfőiskola 
épületeinek rekonstrukciója és 
fejlesztése 

A Lakitelek Népfőiskola működésének és fejlesztésének támogatása a fenntartó 
Lakitelek Népfőiskola Alapítványon keresztül. 

civil szervezet (alapítvány) egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 

− − − 

135. 340628 20/55/11 A debreceni református 
oktatási-nevelési 
intézményrendszer 
infrastrukturális fejlesztése 

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális 
fejlesztése a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer 
infrastrukturális fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1119/2013.(III. 8.) 
Korm. határozat alapján. 

egyházi jogi személy egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
egyéb: 1119/2013.(III. 8.) Korm. 
határozat szerint 

− − − 
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24. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

136. 243678 20/56 Nemzetiségi támogatások 136.1. a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott nemzetiségi 
intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak 
elhárítására és nemzetiségpolitikai szempontból kiemelten fontos 
intézmények, rendezvények, programok egyedi döntéssel történő 
támogatására, 

136.2. a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kormányközi vegyes-
bizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettség-vállalások 
finanszírozására, 

136.3. pályázat útján: 
136.3.1. nemzetiségi civil szervezetek támogatására, 
136.3.2. a nemzetiségi közoktatási intézmények, szervezetek, 

önkormányzatok anyaországi intézményekkel, településekkel, 
szervezetekkel történő kapcsolattartásának támogatására, 

136.3.3. az anyaországban történő nemzetiségi pedagógus-
továbbképzésekhez és a kétoldalú nemzetiségi vegyes bizottságok 
ajánlásaiban szereplő közoktatási intézményi fejlesztésre, 

136.4. a nemzetiségi kulturális támogatások, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 
és a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet 
alapján adományozott, kiemelt munkát végző hazai nemzetiségek 
képviselőinek elismerésének finanszírozásához. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, köztestület, 
egyház, belső egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, Magyar Államkincstár 

pályázati úton  
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással 
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

A visszatérítési kötelezettség 
mellett nyújtott költségvetési 

támogatás visszafizetési 
határideje a kedvezményezettel 
megkötött szerződésben kerül 

meghatározásra. 

− igénybe vehető 

137. 019194 20/57/1 Bolgár Országos 
Önkormányzat és Média 

137.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

137.2. A támogatás az 137.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

138. 019215 20/57/2 Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata és 
Média 

138.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

138.2. A támogatás az 138.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

139. 019226 20/57/3 Országos Horvát 
Önkormányzat és Média 

139.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

139.2. A támogatás az 139.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

140. 019248 20/57/4 Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata és 
Média 

140.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

140.2. A támogatás az 140.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

141. 019260 20/57/5 Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata és 
Média 

142.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

142.2. A támogatás az 141.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

142. 019204 20/57/6 Országos Roma 
Önkormányzat és Média 

142.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

142.2. A támogatás az 142.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

143. 019237 20/57/7 Országos Lengyel 
Önkormányzat és Média 

143.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

143.2. A támogatás az 143.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 
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25. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

144. 019259 20/57/8 Országos Örmény 
Önkormányzat és Média 

144.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

144.2. A támogatás az 144.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

145. 019282 20/57/9 Országos Szlovák 
Önkormányzat és Média 

145.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

145.2. A támogatás az 145.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

146. 019293 20/57/10 Országos Szlovén 
Önkormányzat és Média 

146.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

146.2. A támogatás az 146.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

147. 019271 20/57/11 Szerb Országos 
Önkormányzat és Média 

147.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

147.2. A támogatás az 147.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

148. 223339 20/57/12 Országos Ruszin 
Önkormányzat és Média 

148.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

148.2. A támogatás az 148.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  
 

− − − 

149. 223340 20/57/13 Ukrán Országos 
Önkormányzat és Média 

149.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

149.2. A támogatás az 1491. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül 
folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

150. 267312 20/58/1 Bolgár Országos 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

150.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

150.2. A támogatás az 150.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

151. 267323 20/58/2 Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzat által 
fenntartott intézmények 
támogatása 

151.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

151.2. A támogatás az 151.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

152. 267334 20/58/3 Országos Horvát 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

152.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

152.2. A támogatás az 152.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

153. 267345 20/58/4 Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 
támogatása 

153.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

153.2. A támogatás az 153.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 
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26. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

154. 267356 20/58/5 Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 
támogatása 

154.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

154.2. A támogatás az 154.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

155. 267367 20/58/6 Országos Roma 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

155.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

155.2. A támogatás az 155.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel 
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

156. 267378 20/58/7 Országos Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat által 
fenntartott intézmények 
támogatása 

156.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

156.2. A támogatás az 156.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

157. 279034 20/58/8 Országos Örmény 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

157.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

157.2. A támogatás az 157.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

158. 267389 20/58/9 Országos Szlovák 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

158.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

158.2. A támogatás az 158.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

159. 267390 20/58/10 Országos Szlovén 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

159.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

159.2. A támogatás az 159.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

160. 267401 20/58/11 Szerb Országos 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

160.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

160.2. A támogatás az 160.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

161. 267412 20/58/12 Országos Ruszin 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

161.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

161.2. A támogatás az 161.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

162. 279045 20/58/13 Ukrán Országos 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

162.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

162.2. A támogatás az 162.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján 
kerül folyósításra négy egyenlő részletben. 

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv 

egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
részletekben történő kifizetéssel  

− − − 

163. 285401 
 

20/58/14 Országos Horvát 
Önkormányzat prémiumévek 
programmal kapcsolatos kiadásai 

Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos 
kiadásainak fedezése. 

Országos nemzetiségi önkormányzat egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 

164. 335840 20/58/15 Országos Szlovén 
Önkormányzat prémiumévek 
programmal kapcsolatos kiadásai 

Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos 
kiadásainak fedezése. 

Országos nemzetiségi önkormányzat egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
részletekben történő kifizetéssel 

− − − 
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27. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

165. 331673 20/59/4 Roma kultúra támogatása Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékenységéhez támogatás nyújtása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső 
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, a határon túli személy, a 
határon túli szervezet, külföldi személy vagy 
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szervezet. Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton 
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

166. 331195 20/59/5 Társadalmi, gazdasági, 
területi hátránykiegyenlítést 
elősegítő programok, 
szakkollégiumok 

Az előirányzat támogatást biztosít: 
166.1. a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók 

esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében 
elsősorban a roma szakkollégiumok létrehozásának, működésének 
támogatására, továbbá roma nemzetiségi oktatási intézmény működésének 
támogatására, 

166.2. a romák társadalmi-gazdasági integrációjához, 
166.3. a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetű 

településeken megjelenő etnika, szociális társadalmi és területi hátrányok 
kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális 
integrációjához, életfeltételeinek javításához és gyermekek esélyteremtését 
szolgáló programokhoz, 

166.4. a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet 
értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához, 

166.5. a kulturális autonómia intézményeinek megerősítéséhez, 
166.6. a fenti pontokban megjelölt célokhoz kapcsolódó járulékos 

tevékenységekhez, 
166.7. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő 

kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső 
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon túli személy, 
határon túli szervezet, külföldi személy vagy 
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton 
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

167. 331206 20/59/6 Felzárkózás-politika 
koordinációja 

Az előirányzat terhére kerül biztosításra: 
167.1. a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok megvalósítása; 
167.2. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program 

szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása; 
167.3. az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően a Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2010-
2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 
13.) Korm. határozathoz kapcsolódó feladatok megvalósítása; 

167.4. a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, valamint 
167.5. a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keret-

megállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követésének, 
értékelésének, a monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs 
rendszerek fejlesztésének, nemzetközi szakértői koordináció, 
kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok 
elkészítésének, terjesztésének támogatására; 

167.6. a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére és 
megvalósítására; 

167.7. az NTFS társadalmasításával összefüggő feladatok ellátására; 
167.8. a közszférában dolgozók társadalmi szemléletformálását és társadalmi 

érzékenyítését elősegítő programok támogatására; a társadalmi felzárkózás 
céljainak elérését elősegítő programok, azokat megalapozó felmérések, 
kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatására, 
kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekében; 

167.9. a fenti pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó költségekre; 
167.10. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő 

kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték költségei. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső 
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon túli személy, 
határon túli szervezet, külföldi személy vagy 
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton  
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 
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28. oldal / összesen: 28 
 

A B C D E F G H I 

Sor-
szám 

Áht-
azonosító 

A fejezeti kezelésű előirányzat 
száma és megnevezése A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja Támogatásban részesíthetők köre Felosztás és finanszírozás módja 

Visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott költségvetési támogatás 
esetén a visszafizetés határideje 

A kijelölt kezelő szerv 
neve Lebonyolító szerv  

168. 297335 20/59/7 Roma ösztöndíj 
programok 

Az előirányzat támogatást biztosít: 
168.1. a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben 

élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók esélyegyenlőségének 
megteremtéséhez, további tanulmányuk elősegítéséhez, kollégiumi, 
szakkollégiumi ellátásához, oktatásához, neveléséhez történő 
hozzájáruláshoz; 

168.2. az Útravaló-Macika esélyegyenlőségi ösztöndíjhoz történő hozzájáruláshoz; 
168.3. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő 

kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték költségeihez. 

civil szervezet, közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső 
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, lakásszövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy, határon túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy vagy külföldi 
szervezet, jogszabály alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton  
egyedi döntéssel  
előfinanszírozással  
utófinanszírozással  
egyösszegű kifizetéssel  
részletekben történő kifizetéssel  
egyéb: bankforgalmi terhelési 
értesítők szerint 

− − igénybe vehető 

169. 302168 20/59/8 Esélyegyenlőséget 
szolgáló intézkedések 
finanszírozása 

Nevelési-oktatási intézmények támogatásával a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek/tanulók integrált keretek között megvalósuló nevelésének/oktatásának 
ösztönzésére képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéssel, óvodai fejlesztő 
programmal, valamint az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok többlet 
munkájának anyagi támogatására. 
 

civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi 
személy, egyéni vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szervezet, 
nem állami, nem önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézmények (óvoda, általános- és 
középiskola) illetve természetes személy részére 
történhet kifizetés 

pályázati úton 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

 

− − igénybe vehető 

170. 298113 20/60/1 Az önkéntesség európai 
évéhez és a civil szervezetekhez 
kapcsolódó programok 
támogatása 

Az Önkéntesség Európai Évének végrehajtásában több uniós tagállam mellett 
Magyarország is részt vállalt. Az év lebonyolítása érdekében 1 fő kizárólag az év 
programjainak koordinálásával, a Nemzeti Koordináló Testület kiszolgálásával, 
támogatásával programszervezéssel, sajtókapcsolatok kezelésével és a vonatkozó 
szakmai szervezetekkel foglalkozó személy került alkalmazásra.  
Az előirányzat nyújtott támogatást a 2011 Önkéntesség Európai Évéhez, valamint 
Magyarország Nemzeti Programjához szorosan kapcsolódó és az abba integrálódó 
civil szervezetek által szervezett programokhoz. 

egyesület, alapítvány, jogi személyiségű 
társaság, központi költségvetési szerv (KIM 
(jogutódlással EMMI) igazgatása) 

pályázati úton 
egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 

szerződés szerint − − 

171. 279012 20/60/4 Civil és non-profit 
szervezetek támogatása 
 
 

Civil és nonprofit szervezetek költségvetési támogatása (2010. évi CLXIX. törvény, 
49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet alapján) 
Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatáshoz, amelyek 
összkormányzati szinten a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok 
működését biztosítják, illetve hatékonyan segítik azok fejlesztését. 
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil szervezetek működését érintő 
joganyag felülvizsgálatához és átdolgozásához kapcsolódó szakértői műhelyek és 
munka ellátásához. 
Az előirányzat felhasználása részben pályázati úton, részben egyedi támogatás 
útján, a támogatott szervezet részére támogatási szerződéssel, egyéb 
kedvezményezett részére közvetlen kifizetéssel, illetve előirányzat-
átcsoportosítással történik. 

egyesület, alapítvány egyedi döntéssel 
előfinanszírozással 
utófinanszírozással 
egyösszegű kifizetéssel 
részletekben történő kifizetéssel 

 

− − − 
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A nemzetgazdasági miniszter 72/2013. (XII. 30.) NGM rendelete
a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének 
megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (12) bekezdés a) és b) 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 a következőket rendelem el:

1. §  A  kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a  legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének 
megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.  §-a a  következő e)  ponttal 
egészül ki:
(Adóteljesítmény-elemek:)
„e) a 2011. szeptember 1-jétől az adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó népegészségügyi 
termékadó fizetési kötelezettség.”

2. §  A Rendelet
1. 1. § b) pont bb) alpontjában az „az 1 800 000 000 forintot” szövegrész helyébe az „a 2 400 000 000 forintot” 

szöveg,
2. 2. § a) pontjában a „744 000 000 forintot” szövegrész helyébe a „730 000 000 forintot” szöveg,
3. 2. § b) pontjában a „144 000 000 forintot” szövegrész helyébe a „153 000 000 forintot” szöveg,
4. 5. §-ában a „szeptember 1-jén” szövegrész helyébe az „október 15-én” szöveg
lép.

3. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére jogosultakról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82.  § f )  pontjában és 82/A.  § (1)  bekezdés d)–f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 
1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) kormánytisztviselőire,
b) a NAV kormányzati ügykezelőire,
c) a NAV hivatásos állományú tagjaira (a továbbiakban: pénzügyőr),
d) a NAV-hoz szolgálati jogviszonyba felvételre jelentkezőkre (a továbbiakban: jelölt), valamint
e) a 3. § vonatkozásában a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV KEKI) felnőtt 

háziorvosi szolgálatába bejelentkezettekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) alkalmassági kategória: a  pénzügyőr, a  pénzügyi nyomozó, valamint a  pénzügyőrnek, a  pénzügyi 

nyomozónak jelentkező személy egészségkárosító kockázatok alapján történő besorolása;
b) alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben, kategóriában végzett 

tevékenység által okozott egészségi, pszichikai és fizikai megterhelés a  vizsgált személy számára milyen 
igénybevételt jelent, és annak képes-e megfelelni;

c) ellenőrző szakorvos: a NAV KEKI vezetője által megbízott szakorvos;
d) expozíció: a munkahelyen jelen lévő és a foglalkoztatottat érő kóroki tényezők hatásának való kitettség;
e) foglalkozás-egészségügyi szolgáltató: NAV KEKI, valamint a  NAV KEKI-vel vagy a  NAV középfokú adóztatási 

szerveivel foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására szerződött, az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 3. § f ) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató;

f ) foglalkoztatott: a  NAV-nál szolgálati jogviszonyban lévő kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, 
pénzügyőr;

g) kockázati tényező: a  munkakörhöz, kategóriához kapcsolódó, feladatellátás során jelentkező hatás, amely 
negatívan befolyásolja a foglalkoztatott egészségi, pszichés állapotát;

h) szolgálati jogviszony: a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: 
Kttv.) meghatározott kormányzati szolgálati jogviszony, valamint a  fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben meghatározott hivatásos szolgálati 
jogviszony.

3. A NAV KEKI által nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosultak köre

3. § (1) A NAV KEKI által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra jogosult:
a) a foglalkoztatott;
b) a jelölt kizárólag az előzetes alkalmassági vizsgálat tekintetében;
c) a  NAV KEKI felnőtt háziorvosi szolgálatába bejelentkezettek [az a)–c)  pontban foglaltak a  továbbiakban 

együtt: igényjogosultak].
 (2) Az igényjogosultak az ellátásra való jogosultságukat az ellátás igénybevétele előtt, sürgős ellátás esetén pedig azt 

követően kötelesek igazolni.
 (3) Az igényjogosultságot:

a) a foglalkoztatott a szolgálati igazolvánnyal, ennek hiányában munkáltatói igazolással,
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b) a  jelölt az  illetékes humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egység által kiállított, előzetes alkalmassági 
vizsgálatra vonatkozó beutalóval, valamint a  személyazonosságot igazoló érvényes arcképes okmánnyal, 
lakcímkártyával,

c) a NAV KEKI felnőtt háziorvosi szolgálatába bejelentkezett a NAV KEKI által kiállított igazolvánnyal,
és minden esetben – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 29. § (4) bekezdése 
alapján – a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó hatósági igazolványával igazolja.

4. Az alkalmassági vizsgálatok típusa, célja

4. § (1) A  foglalkoztatott adott munkakör betöltéséhez, alkalmassági kategória minősítéséhez szükséges egészségi, 
pszichikai és fizikai alkalmassági állapotát a  szolgálati jogviszony létesítését megelőzően és annak fennállása 
alatt rendszeresen vizsgálni, illetve véleményezni kell az  e  rendeletben meghatározott alkalmassági vizsgálatok 
keretében.

 (2) Az  alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos, soron kívüli és záró, illetve tartalmát tekintve lehet egészségi, 
pszichikai és fizikai.

 (3) Az alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a foglalkoztatott, illetve a jelölt:
a) megfelel-e az  adott munkakör, a  2.  melléklet szerinti alkalmassági kategória szerint végzett tevékenység 

egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeinek, valamint alkalmas-e a  munkaköri 
követelményekből adódó, fokozott megterheléssel és igénybevétellel járó tevékenységek elvégzésére;

b) munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele
ba) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e,
bb) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül,
bc) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását;

c) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt;
d) személyi higiénés és egészségi állapota a  járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben 

történő munkavégzés esetén nem veszélyezteti-e mások egészségét, illetve foglalkoztatható-e az  adott 
munkakörben;

e) milyen munkakörben és milyen feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszabbodás veszélye nélkül, ha 
megváltozott munkaképességű;

f ) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében;
g) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi 

ellenőrzést igényel;
h) külföldön történő munkavégzés esetén várhatóan alkalmas-e az adott országban a megjelölt szakmai feladat 

ellátására.
 (4) Az  alkalmasság vizsgálata, valamint a  foglalkoztathatóság szakvéleményezése nem terjed ki a  munkaképesség 

változás mértékének, az egészségkárosodás mértékének a meghatározására.

5. Az alkalmassági vizsgálatot végzőkre vonatkozó rendelkezések

5. § (1) Az  egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan 
(a továbbiakban együtt: foglalkozás-orvostan) szakorvosi képesítéssel rendelkező szakorvos, vagy foglalkozás-
orvostan szakorvosjelölt foglalkozás-orvostan szakorvos felügyelete mellett (a továbbiakban: foglalkozás-orvostan 
szakorvos) végzi. A  pszichikai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon pszichológus végzi. A  fizikai 
alkalmasság felmérését első fokon a  6.  § (2)  bekezdésében meghatározott szerv sportszakmai szakképesítéssel 
rendelkező foglalkoztatottja végzi, melynek eredményét a 6. § (2) bekezdése szerinti szerv vezetője megküldi a NAV 
KEKI részére.

 (2) A foglalkoztatott és a jelölt alkalmasságát első fokon a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató állapítja meg.
 (3) Az  egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatot és véleményezését másodfokon a  NAV Felülvizsgáló 

Bizottsága (a továbbiakban: FÜV Bizottság) végzi.
 (4) Az  alkalmassági vizsgálatot végző személy nem lehet a  vizsgált személy Polgári Törvénykönyv szerinti 

hozzátartozója, valamint az, akitől a tárgyilagos megítélés egyéb okból nem várható el. Az alkalmassági vizsgálatot 
végző személy jogszabályban és szakmai előírásban foglaltak szerint köteles az alkalmassági vizsgálatot elvégezni, 
e tevékenysége során nem befolyásolható.
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6. § (1) Első fokon kizárólag a NAV KEKI végzi:
a) a  pénzügyőrök és a  hivatásos szolgálati jogviszonyba jelentkezők egészségi alkalmassági vizsgálatát, 

valamint
b) a pszichikai alkalmassági vizsgálatokat.

 (2) A fizikai alkalmasság felmérését a NAV KEKI felkérése alapján a NAV Bevetési Főigazgatósága, továbbá a Repülőtéri 
Főigazgatóság, valamint a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok végzik.

6. Előzetes alkalmassági vizsgálat

7. § (1) A  kormányzati szolgálati jogviszonyba jelentkezők esetében – a  pénzügyi nyomozó munkakörbe jelentkezők 
kivételével – egészségi, továbbá – a  munkakör 1.  mellékletben meghatározott kockázati tényezőire figyelemmel 
– a  munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére pszichikai alkalmassági vizsgálatot kell végezni. 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkozás-orvostan szakorvos javaslata alapján is kezdeményezheti a pszichikai 
alkalmassági vizsgálatot.

 (2) A  hivatásos szolgálati jogviszonyba, valamint a  pénzügyi nyomozó munkakörbe jelentkezők esetében egészségi, 
pszichikai alkalmassági vizsgálatot és fizikai állapotfelmérést kell végezni.

 (3) A jelölt azonos munkakörben, azonos alkalmassági kategóriában ismételt vizsgálat nélkül foglalkoztatható, ha:
a) a szolgálati jogviszony létesítésére az előzetes alkalmassági vizsgálat befejezését követő 30 napon belül, vagy 

30 napon túl, de hat hónapon belül kerül sor,
b) az előzetes vizsgálat során „Alkalmas” minősítést kapott, és
c) nyilatkozik, hogy egészségi állapotában az a) pontban meghatározott időszak alatt változás nem történt.

7. Időszakos alkalmassági vizsgálat

8. § (1) A foglalkoztatott időszakos alkalmassági vizsgálaton vesz részt az alkalmasság újbóli véleményezése céljából.
 (2) Időszakos alkalmassági vizsgálatot – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – rendszeresen, de

a) az egészségi alkalmassági vizsgálatot:
aa) pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók esetében legalább évente,
ab) az aa) alpont alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében legalább kétévente,

b) a pszichikai alkalmassági vizsgálatot pénzügyőrök, valamint pénzügyi nyomozók esetében kétévente,
c) a  fizikai alkalmassági vizsgálatot pénzügyőrök és pénzügyi nyomozó munkakört betöltő foglalkoztatottak 

esetében legalább kétévente
kell elvégezni.

 (3) A  NAV speciális bevetési egységének tagjai esetében az  egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálatot 
évente kell elvégezni.

 (4) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell időszakos fizikai alkalmassági vizsgálaton részt venni, ha
a) a pénzügyőr vagy a pénzügyi nyomozó az 50. életévét betöltötte,
b) a pénzügyőr

ba) nem kizárólag pénzügyőr által betölthető munkakörben foglalkoztatott vagy
bb) zenész, vezetőzenész munkakört tölt be.

 (5) Az  időszakos alkalmassági vizsgálatot végző személy a  vizsgálati eredmények alapján a  következő alkalmassági 
vizsgálatra a  (2) és a  (3)  bekezdésben előírtaknál orvosilag indokolt esetben rövidebb érvényességi időt is 
megállapíthat.

8. Soron kívüli alkalmassági vizsgálat

9. § (1) Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kell végezni:
a) a pénzügyőrnél az alkalmassági kategória megváltoztatása előtt;
b) a munkakörülmények lényeges változása esetén, ha a megváltozott kockázati tényezők alapján – az érintettet 

foglalkoztató szervezeti egység vezetőjének (a továbbiakban: közvetlen vezető) a javaslatára – a munkáltatói 
jogkör gyakorlója kezdeményezi;

c) ha a  foglalkoztatott egészségi, pszichikai vagy fizikai állapotában olyan változás következett be, amely 
alkalmatlanná teszi az adott munkakör ellátására;
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d) a  foglalkoztatott heveny foglalkozási megbetegedése, fokozott expozíciója, eszméletvesztéssel járó vagy 
ismétlődő munkavégzéssel összefüggő balesete előfordulását követően;

e) ha a  foglalkoztatottnál a  d)  pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül olyan rosszullét, 
betegség alakul ki, amely munkahelyi okokra vezethető vissza;

f ) a  terhesség miatti keresőképtelenség kivételével a  30 napos vagy azt meghaladó szolgálat-, illetve 
keresőképtelenség esetén;

g) ha a  foglalkoztatott a  biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai 
tényezők hatásának ki van téve, akkor a 10 napot meghaladó keresőképtelenséget követően;

h) ha a foglalkoztatott előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
i) ha a foglalkoztatott munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel, a munkába 

állást megelőzően;
j) a  pénzügyőr külföldön történő szolgálatra vezénylése megkezdése előtt és az  onnan történő végleges 

hazatérést követően;
k) ha a  jelölt az  előzetes alkalmassági vizsgálat során az  alkalmassága megítélésére kihatással lévő, egészségi 

vagy pszichikai állapotára vonatkozó információkat elhallgatott, illetve valótlan adatokat szolgáltatott.
 (2) Soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezésére jogosult:

a) a foglalkozás-orvostan szakorvos;
b) a munkáltatói jogkör gyakorlója;
c) a foglalkoztatott.

 (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezéséhez írásbeli indokolást 
csatolni.

 (4) A  NAV elnöke elrendelheti az  egyes munkakörökben foglalkoztatottak soron kívüli alkalmassági vizsgálatát vagy 
egyes alkalmassági vizsgálatoknak a foglalkoztatottak egészére vagy meghatározott részére történő elvégzését.

 (5) A  soron kívüli alkalmassági vizsgálat esetén az  egészségi, pszichikai és fizikai vizsgálatok közül a  soron kívüli 
alkalmassági vizsgálatot megalapozó körülmények által indokolt vizsgálatokat kell elvégezni.

9. Záróvizsgálat

10. §  A munkáltatói jogkör gyakorlója kezdeményezésére záróvizsgálatot kell végezni:
a) a  külön jogszabályban meghatározott emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló 

sugárzás négyéves expozícióját követően a  tevékenység, illetve a  szolgálati jogviszony megszűnése, 
megszüntetése esetén;

b) idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá 
ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott.

10. Az alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó eljárási szabályok

11. §  Az  alkalmasság véleményezése kormányzati szolgálati jogviszony esetén munkakörre, hivatásos szolgálati 
jogviszony és pénzügyi nyomozó munkakör betöltése esetén a  2.  melléklet szerinti alkalmassági kategóriára 
történik.

12. § (1) Az alkalmassági vizsgálatra történő beutalásról a munkáltató illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 
egysége gondoskodik, ennek keretében – a munkakörre jellemző kockázati tényezők figyelembevételével – kitölti 
az  alkalmassági vizsgálatra szóló beutalót, amit átad az  érintett személynek, egyben tájékoztatja őt a  vizsgálat 
tervezett – a NAV illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgáltatójával egyeztetett – időpontjáról.

 (2) A vizsgálat megkezdése előtt ellenőrizni kell a vizsgálatra rendelt személy személyazonosságát, és tájékoztatást kell 
adni részére a vizsgálat céljáról, menetéről, várható időtartamáról.

 (3) Az  alkalmassági vizsgálatot végző az  általa megállapított véleményről, „Alkalmatlan” vélemény esetén annak 
pontos okáról, valamint a  jogorvoslati lehetőségről dokumentált módon köteles tájékoztatni a  vizsgált személyt. 
Az  egészségi és pszichikai vizsgálatok eredményéről rövid, összefoglaló írásos tájékoztatót kell adni a  vizsgált 
személy részére a vizsgálat befejezésével egyidejűleg.

 (4) A  jelölt, illetve a  foglalkoztatott, akinél a  3.  mellékletben meghatározott legalább egy kizáró ok fennáll, szolgálati 
jogviszonyba nem vehető fel, illetve szolgálati jogviszonyát meg kell szüntetni.
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 (5) Az  alkalmassági vizsgálatok során keletkezett, az  alkalmasság minősítését tartalmazó véleményt meg kell küldeni 
az  illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjének, aki azt továbbítja a  közvetlen 
vezetőnek.

 (6) Időszakos vagy soron kívüli alkalmassági vizsgálat „Alkalmatlan” minősítése esetén a foglalkoztatott a munkavégzési 
kötelezettség alól mentesíthető. Ha az  érintett az  „Alkalmatlan” minősítés ellen határidőn belül nem nyújt be 
felülvizsgálati kérelmet, a  humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység a  minősítésről tájékoztatja 
a  munkáltatói jogkör gyakorlóját, egyben javaslatot tesz a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII.  törvény, valamint a  Kttv. alapján az  alkalmatlanság megállapítása esetén alkalmazható személyügyi 
intézkedés megtételére.

11. Egészségi alkalmassági követelmények

13. § (1) Az  egészségi alkalmassági vizsgálatok a  célnak megfelelően, a  munkakör sajátosságainak figyelembevételével 
kiterjedhetnek:
a) a testsúly, a testmagasság, a testtömeg index (BMI index) mérésére és a testarányok vizsgálatára;
b) a  bőr és a  látható nyálkahártyák, a  fogazat, a  garatképletek, a  keringési, a  légzési, a  hasi szervek, 

az idegrendszer, az érzékszervek, valamint az ízületek, az izomzat és a csontrendszer vizsgálatára;
c) a szem- és a látásvizsgálatokra;
d) az esetleg fennálló testi és szellemi fogyatékosságokra;
e) a vérnyomás, a pulzus vizsgálatára, EKG vizsgálatra;
f ) szűrő audiométerrel történő hallásvizsgálatra;
g) vér és vizelet laboratóriumi diagnosztikus vizsgálat elvégzésére;
h) a hozott vizsgálati leletek értékelésére;
i) az  alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-fogyasztás, valamint -függőség esetleges jeleinek megállapítására, 

indokolt esetben speciális gyorsteszttel való vizsgálatára.
 (2) Előzetes alkalmassági vizsgálat esetén be kell mutatni a  háziorvos által kiadott, a  jelölt egészségi állapotára 

vonatkozó igazolást is.
 (3) A  döntés kialakításához szükség esetén az  alkalmassági vizsgálattal érintett beleegyezésével további kiegészítő 

vizsgálatok is elvégezhetők.

12. Az egészségi alkalmassági minősítések

14. § (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálat alapján a minősítés lehet:
a) „Egészségileg alkalmas”,
b) „Egészségileg alkalmatlan”.

 (2) „Egészségileg alkalmas” minősítést kell megállapítani, ha a  vizsgált személy egészséges vagy csak olyan szervi, 
szervrendszeri-működési elváltozása van, ami megfelelő kezeléssel tartósan egyensúlyban tartható, az  elváltozás 
a szolgálati jogviszony betöltésében nem korlátozza vagy betegségének, sérülésének gyógyulása 270 napon belül 
várható.

 (3) „Egészségileg alkalmatlan” minősítést kell megállapítani, ha a  vizsgált személynek olyan mértékű vagy jellegű 
egészségkárosodása van, ami kizárja a szolgálati jogviszony létesítését vagy további fenntartását.

 (4) A  vizsgált személy egészségi alkalmasságát az  egyéni egészségi sajátosságokra tekintettel kell véleményezni, 
melynek során figyelembe kell venni:
a) a betegség súlyossági fokát és a vele járó funkcionális zavarokat,
b) a  kóros elváltozások gyógyulási hajlamát, a  szervezet kompenzáló képességét, egy adott elváltozás 

perspektíváját, későbbi következményeit, krónikussá válásának lehetőségét,
c) az adott megbetegedés, elváltozás munkaképességet befolyásoló hatását,
d) az egyén életkorát,
e) a más munkakörben további egészségkárosodás vagy állapotromlás nélkül való foglalkoztatás lehetőségét.

13. Pszichikai alkalmassági követelmények

15. § (1) A pszichikai alkalmassági vizsgálatok a célnak megfelelően kiterjednek:
a) a pszichés egyensúly meglétére,
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b) a devianciák hiányára,
c) az intellektuális képességek meglétére,
d) a figyelmi képességek megfelelőségére,
e) a személyiségi sajátosságok megfelelőségére,
f ) a pályamotiváció megfelelőségére.

 (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak vizsgálata a következő eszközökkel történhet:
a) személyiségtesztek elvégzésével,
b) teljesítmény- és képességtesztek elvégzésével,
c) műszeres vizsgálatok elvégzésével,
d) kompetencia alapú vizsgáló eljárások elvégzésével és
e) az exploráció komplex értékelésével.

 (3) A  döntés kialakításához szükség esetén az  alkalmassági vizsgálattal érintett beleegyezésével további kiegészítő 
vizsgálatok is elvégezhetők.

14. A pszichikai alkalmassági minősítések

16. § (1) A pszichikai alkalmassági vizsgálat alapján a minősítés lehet:
a) „Pszichikailag alkalmas”,
b) „Pszichikailag alkalmatlan”.

 (2) „Pszichikailag alkalmas” minősítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy megfelel a munkakörével, alkalmassági 
kategóriájával szemben támasztott, a  vizsgálat céljának megfelelő intellektuális, figyelmi, személyiségbeli és 
pályamotivációs követelményeknek.

 (3) „Pszichikailag alkalmatlan” minősítést kell megállapítani, ha a  vizsgált személy nem felel meg a  munkakörével, 
alkalmassági kategóriájával szemben támasztott, a  vizsgálat céljának megfelelő intellektuális, figyelmi, 
személyiségbeli és pályamotivációs követelményeknek.

15. Fizikai alkalmassági követelmények

17. § (1) A  fizikai alkalmassági vizsgálat célja a  8.  § (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott foglalkoztatottak fizikai 
erőnlétének és állóképességének felmérése.

 (2) A fizikai alkalmassági vizsgálaton résztvevőket nemenként öt csoportba kell sorolni a következők szerint:
a) I. csoport: 25 éves korig,
b) II. csoport: 26–35 éves kor között,
c) III. csoport: 36–45 éves kor között,
d) IV. csoport: 46–49 éves kor között,
e) V. csoport: speciális bevetési egység tagjai, egységhez jelentkezők.

 (3) A  (2)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott csoportok esetében a  besorolás alapja a  tárgyévben betöltött 
életkor.

 (4) A fizikai alkalmassági vizsgálaton az vehet részt, aki egy hónapnál nem régebbi egészségi alkalmassági vizsgálaton 
„Egészségileg alkalmas” minősítést kapott.

 (5) A  (2)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott csoportok esetén a  fizikai alkalmasság vizsgálatára szolgáló 
mozgásformák a következők:
a) mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás,
b) 60 m futás,
c) felülés,
d) helyből távolugrás,
e) guggolás,
f ) 2000 m futás.

 (6) A  fizikai alkalmasság minősítése az  (5)  bekezdésben meghatározott mozgásformák közül a  foglalkoztatott 
által választott öt kondicionális gyakorlat végrehajtásának eredménye alapján történik. Az  (5)  bekezdés b) és 
f ) pontjában meghatározott mozgásformák végrehajtása kötelező. Az egyes kondicionális gyakorlatokért legfeljebb 
25 pont, az  öt gyakorlat végrehajtása esetén összesen 125 pont adható, azzal, hogy egyes gyakorlatonként 
többletpont nem adható.
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18. § (1) A  17.  §-ban foglaltaktól eltérően a  speciális bevetési egység tagjai, valamint az  egységhez jelentkezők fizikai 
alkalmassági vizsgálatára vonatkozó mozgásformákat a 4. melléklet V. pontja tartalmazza.

 (2) A  NAV speciális bevetési egysége tagjai, valamint az  egységhez jelentkezők a  részükre megállapított valamennyi 
kondicionális gyakorlatot kötelesek végrehajtani.

16. A fizikai alkalmassági minősítések

19. § (1) A  fizikai alkalmassági követelményeket, valamint a  17.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott csoportok 
vonatkozásában a  pontértékeket a  4.  melléklet tartalmazza. A  végrehajtott gyakorlatot abban az  esetben lehet 
teljesítettnek tekinteni, ha a vizsgált személy a bemutatott teljesítményével legalább egy pontot elér.

 (2) A  fizikai alkalmassági vizsgálat – a  választott öt kondicionális gyakorlat végrehajtásának értékelése – alapján 
a vizsgált személy minősítése az I–III. korcsoport esetében:
a) 0–59 pont esetén „Fizikailag alkalmatlan”,
b) 60–125 pont esetén „Fizikailag alkalmas”.

 (3) A  fizikai alkalmassági vizsgálat – a  választott öt kondicionális gyakorlat végrehajtásának értékelése – alapján 
a vizsgált személy minősítése a IV. csoport esetében:
a) 0–15 pont esetén „Fizikailag alkalmatlan”,
b) 16 pont felett „Fizikailag alkalmas”.

 (4) A NAV speciális bevetési egysége tagja, valamint az egységhez jelentkező személy akkor kaphat „Fizikailag alkalmas” 
minősítést, ha valamennyi kondicionális gyakorlat végrehajtása során teljesítette a 4. melléklet V. pontjában részére 
meghatározott minimum követelményt.

20. §  Ha a vizsgálaton részt vevő személy az egyes mozgásformák végrehajtása során elért eredményére figyelemmel kéri, 
a kérdéses mozgásformát az adott fizikai alkalmassági vizsgálat során egy alkalommal megismételheti.

17. A jogorvoslat rendje

21. § (1) Ha a foglalkoztatott, a  jelölt vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója az alkalmasság első fokú véleményével nem ért 
egyet, a  vélemény kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül írásban kérheti az  alkalmasság másodfokon 
történő elbírálását. A  felülvizsgálati kérelmet a  NAV KEKI vezetőjéhez kell benyújtani, aki erről a  kézhezvételtől 
számított legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja a vizsgált személy vonatkozásában illetékes humánigazgatási 
feladatokat ellátó szervezeti egységet.

 (2) Alkalmatlan minősítés esetén a jogerős döntésig a foglalkoztatott a munkavégzési kötelezettség alól mentesíthető.
 (3) Az alkalmasság másodfokú vizsgálatát és véleményezését a FÜV Bizottság végzi.
 (4) A FÜV Bizottság döntése alapján hozott személyügyi intézkedés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

18. A FÜV Bizottság összetétele

22. § (1) A FÜV Bizottság tagjait és elnökét a NAV KEKI vezetője bízza meg.
 (2) A  FÜV Bizottság három tagból áll, melynek legalább egy tagja a  2.  § e)  pontja szerinti foglalkozás-egészségügyi 

szolgáltatónak nem minősülő foglalkozás-orvostan szakorvos.
 (3) Az  egészségi alkalmasság elbírálása esetén foglalkozás-orvostan szakorvos, a  pszichikai alkalmasság elbírálása 

esetén szakpszichológus vagy pszichiáter szakorvos, a  fizikai alkalmasság elbírálása esetén egészségügyi és 
sportszakmai szakképesítéssel rendelkező személy részvétele a FÜV Bizottságban tagként kötelező.

 (4) A FÜV Bizottság tagjává nem jelölhető ki olyan személy, aki az eljárással érintett ügyben korábban közreműködött.

19. A FÜV Bizottság eljárása

23. § (1) A  NAV KEKI az  alkalmasság elbírálásához a  vizsgálat tartalmától függően a  következő okmányokat kéri be 
az  elsőfokú vizsgálatot végzőtől, valamint a  munkáltatói jogkör gyakorlójától, melyeket továbbít a  FÜV Bizottság 
részére:
a) a korábbi vizsgálatok eredményeit tartalmazó egészségügyi törzslap,
b) az első fokú alkalmasságot megítélő személy 12. § (3) bekezdése szerinti rövid, írásos tájékoztatója,
c) a foglalkoztatott munkáltatói jogkör gyakorlójának véleménye,
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d) orvosszakértői vélemény az egészségkárosodás mértékéről, ha rendelkezésre áll,
e) valamennyi rendelkezésre álló, de különösen az  egy éven belüli kórházi és gyógyintézeti zárójelentések, 

szakorvosi leletek,
f ) baleset, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíciós eset és baleset esetén a baleseti jegyzőkönyv.

 (2) Egészségkárosodás mértékének megállapítása céljából a  pénzügyőrt Budapest Főváros Kormányhivatala 
Rehabilitációs Szakigazgatási Szervéhez kell beutalni.

24. § (1) A  FÜV Bizottság ülését megelőző vizsgálatot a  felülvizsgálati kérelem benyújtásától számított 30 napon belül kell 
megtartani.

 (2) A FÜV Bizottság 22. § (3) bekezdésében meghatározott tagja (a továbbiakban: előkészítő) biztosítja, hogy a vizsgált 
személy kivizsgálása során az előírt és az általa szükségesnek tartott vizsgálatok, szakkonzíliumok megtörténjenek, 
és azok eredményét az  egészségügyi dokumentációban rögzítsék. Ezek elvégzéséről az  előkészítő köteles 
meggyőződni, és az észlelt hiányosságok pótlása iránt intézkedni.

 (3) Az alkalmasság elbírálása szempontjából alapvető kórelváltozásokról az előkészítőnek személyes vizsgálattal is meg 
kell győződnie és a vizsgálat alapján kell javaslatot tennie a FÜV Bizottságnak a vizsgált személy minősítésére.

25. § (1) A  FÜV Bizottságnak a  döntését valamennyi szükséges egészségügyi adat rendelkezésére állásától számított 
15 napon, de legkésőbb a felülvizsgálati kérelem benyújtását követő 60 napon belül kell meghoznia, mely határidő 
egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

 (2) A felülvizsgálatra rendelt személy a FÜV Bizottság előtt személyesen köteles megjelenni. A személyes megjelenéstől 
el kell tekintetni, ha a vizsgált személy:
a) a  felülvizsgálat idején betegsége, sérülése miatt járó- vagy cselekvésképtelen, illetve utaztatása esetén 

egészségi állapotában romlás következne be,
b) személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt áll.

 (3) A FÜV Bizottság a vizsgált személy alkalmasságát a rendelkezésre álló felülvizsgálati dokumentációk alapján bírálja 
el, ha a személyes megjelenésétől a (2) bekezdés alapján el kell tekinteni.

 (4) A FÜV Bizottság elnöke szükség esetén újabb kivizsgálást, illetve vizsgálatok elvégzését kérheti.

26. § (1) A  FÜV Bizottság döntésében pénzügyőr esetén a  29.  § (1)  bekezdésében meghatározott bármely korlátozást és 
felmentést alkalmazhat, az elsőfokú alkalmassági véleményt megváltoztathatja, illetve újabb kivizsgálást vagy annak 
kiegészítését rendelheti el.

 (2) A  FÜV Bizottság alkalmassági határozatát a  vizsgált személlyel a  FÜV bizottsági ülésen szóban és írásban közölni 
kell, kivéve, ha személyes megjelenésétől a 25. § (2) bekezdése alapján el kell tekinteni. A FÜV Bizottság döntését 
a vizsgált személy egészségügyi törzslapján fel kell tüntetni, és az ülés napján határozatba kell foglalni.

 (3) A  FÜV Bizottság írásba foglalt határozata a  kézhezvétellel jogerős és végrehajtható. Az  írásba foglalt döntésről 
kivonatot kell készíteni, amely kizárólag a  minősítést tartalmazza. A  vizsgált személy vonatkozásában illetékes 
humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységet a  döntés kivonatának megküldésével értesíteni kell, mely 
szerv tájékoztatja a közvetlen vezetőt és a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

 (4) Időszakos vagy soron kívüli alkalmassági vizsgálat során benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján hozott 
„Alkalmatlan” döntés esetén a humánigazgatási feladatokat ellátó szerv a 12. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
jár el.

20. Egészségügyi szabadság engedélyezése

27. §  Alkalmatlanság megállapítása esetén a  FÜV Bizottságnak a  minősítés jogerőre emelkedéséig, továbbá 
a személyügyi eljárás kezdetéig a pénzügyőr részére egészségügyi szabadságot kell engedélyeznie.

28. § (1) Ha a pénzügyőr betegség vagy baleset következtében munkakörét ideiglenesen nem tudja ellátni, a NAV KEKI vagy 
a NAV KEKI-vel szerződött szakorvos szolgálatképtelennek, illetve – ha keresőképtelenség megállapítására jogosult – 
keresőképtelennek nyilvánítja. A  pénzügyőr keresőképtelenségét a  keresőképtelenség és keresőképesség orvosi 
elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerint feljogosított személy is megállapíthatja.

 (2) A pénzügyőr keresőképtelenségének a megállapítására jogosult:
a) a keresőképtelenség megállapítására jogszabály alapján jogosult szakorvos,
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b) jogszabály alapján keresőképtelenség megállapítására feljogosított egyéb egészségügyi szolgáltató orvosa 
és

c) a háziorvos.
 (3) Ha az  arra jogosult a  pénzügyőr szolgálat- vagy keresőképtelenségét megállapította, a  pénzügyőr köteles 

erről közvetlen vezetőjét haladéktalanul értesíteni, valamint a  szolgálat-, illetve keresőképtelenség ideje alatti 
tartózkodási helyét bejelenteni.

 (4) A  pénzügyőr kórházból, gyógyintézetből való elbocsátását követő 5 munkanapon belül köteles a  NAV KEKI 
szakorvosát vagy a NAV KEKI-vel szerződött illetékes szakorvost tájékoztatni, és a kórházi zárójelentés egy példányát 
vagy annak másolatát részére átadni vagy megküldeni.

 (5) A  pénzügyőr szolgálatképessé, keresőképessé válását egészségügyi szempontból a  szolgálat-, illetve 
keresőképtelenséget megállapító személy bírálja el. A pénzügyőr a szolgálatképessé, keresőképessé nyilvánításáról 
a közvetlen vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja.

 (6) A szolgálat-, illetve keresőképtelen pénzügyőr köteles:
a) betartani az  orvos utasításait, különösen a  gyógyulását elősegítő, meghatározott idejű ágynyugalomra, 

valamint a tartózkodási helyről való kijárás korlátozására vonatkozóan,
b) az elrendelt vizsgálatokon – elfogadható indok kivételével – megjelenni,
c) ha a szolgálat-, illetve keresőképtelensége alatt más orvos is kezeli, erről a szolgálat-, illetve keresőképtelen 

állományban tartó NAV KEKI szakorvost tájékoztatni.
 (7) A  pénzügyőr keresőképtelenségének és a  pénzügyőr keresőképességének az  elbírálása, illetve ellenőrzése 

a  keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott szabályok alkalmazásával történik.

 (8) A  NAV KEKI szakorvosa vagy a  NAV KEKI-vel szerződött szakorvos által megállapított szolgálatképtelenség és 
a szolgálatképesség elbírálását a NAV KEKI vezetője által kijelölt ellenőrző szakorvos ellenőrzi.

 (9) Az ellenőrző szakorvos az ellenőrzés keretében jogosult:
a) a vizsgált személy vizsgálatára, a kezelőorvos jelenlétében a vizsgált személy tartózkodási helyén is,
b) a betegdokumentációba történő betekintésre,
c) szükség szerint a  vizsgált személy további – az  Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött beutalási 

szerződés szerinti – szakorvosi vizsgálatra utalására,
d) az a)–c) pont szerinti megállapításainak az egészségügyi dokumentációban történő rögzítésére.

 (10) Az ellenőrző szakorvos a felterjesztett iratok és – kivéve, ha a beteg egészségi állapota miatt nem tud az ellenőrző 
szakorvos előtt megjelenni – a beteg vizsgálata alapján javaslatot tesz
a) a szolgálatképesség megállapítására,
b) a szolgálatképtelenség megállapítására,
c) a  szolgálatképtelenség időtartamának – a  kórházi, gyógyintézeti kezelés időtartamára is figyelemmel 

– meghosszabbítására,
d) soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezésére, ha azt a beteg állapota indokolja, vagy
e) a c) és a d) pontban foglaltakra együttesen, illetve
f ) a  (11)  bekezdésben meghatározott esetekben az  egészségügyi szabadság alatt járó távolléti díj 

folyósításának megszüntetésére vagy összegének csökkentésére.
 (11) Ha a  szolgálat-, illetve keresőképtelen pénzügyőr az  ellenőrző vizsgálathoz nem járul hozzá, a  (6)  bekezdés a) 

és b)  pontjában foglaltaknak nem tesz eleget, továbbá a  gyógyulását tudatosan késlelteti, akkor az  ellenőrző 
szakorvos javaslatot tesz a  munkáltatói jogkör gyakorlója felé az  egészségügyi szabadság alatt járó távolléti díj 
megszüntetésére. Ha az  ellenőrző szakorvos megállapítja, hogy a  pénzügyőr betegsége vagy sérülése az  általa 
tanúsított súlyos gondatlanság következménye, akkor kezdeményezi a  távolléti díj legfeljebb 50%-kal történő 
csökkentését. Ezt a  tényt az ellenőrző szakorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, továbbá aláírásával és 
bélyegzőlenyomatával látja el.

 (12) Az ellenőrző szakorvos a 90 napot meghaladóan megállapított szolgálatképtelenség fennállását havonta legalább 
egyszer ellenőrzi, kivéve, ha a  90 napot meghaladó keresőképtelenség megállapításakor az  ellenőrzési időközök 
tartamát ennél hosszabb időben állapították meg.

 (13) Ha a szolgálatképtelenség, illetve az egészségügyi szabadság időtartama a 30 naptári napot meghaladja, havonta, 
rövidebb időtartam esetén a szolgálattételre jelentkezéskor a pénzügyőr az orvosi igazolást a közvetlen vezetőjének 
köteles leadni.



89578 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 223. szám 

 (14) A  pénzügyőrt 365 napot meghaladó szolgálatképtelensége esetén egészségügyi szabadság nem illeti meg. 
A  szolgálati baleset vagy betegség miatt a  szolgálatképtelenség 365 napon túli meghosszabbítását a  Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal véleményezi.

 (15) Az  egészségügyi szabadság a  pénzügyőr szolgálatképtelensége esetén a  felgyógyulásig, illetve a  végső 
fogyatékosság kialakulásáig, de legfeljebb 365 napig engedélyezhető. Ha a  pénzügyőr a  szolgálatképtelensége 
első napját megelőző 365 napon belül már egészségügyi szabadságban részesült, ennek időtartamát az  újabb 
szolgálatképtelenség miatt engedélyezett egészségügyi szabadság időtartamába be kell számítani.

21. A pénzügyőrök egészségügyi felmentése egyes szolgálati kötelezettségek alól

29. § (1) Tartós egészségkárosodás esetén, ha az  nem okoz alkalmatlanságot, a  pénzügyőr részére a  következő szolgálati 
kötelezettségek teljesítése alól adható felmentés (egészségügyi felmentés):
a) testnevelés,
b) tartós állás,
c) alaki foglalkozás,
d) nehéz fizikai munka,
e) őrszolgálat,
f ) egyenruha viselés,
g) 24 órás szolgálat,
h) lövészet,
i) váltószolgálat,
j) fizikai felmérés,
k) fegyverviselés.

 (2) Az  egészségügyi felmentésről a  NAV KEKI foglalkozás-orvostan szakorvosának orvosi szakvéleménye alapján 
a munkáltatói jogkör gyakorlója parancsban intézkedik.

 (3) Az  egészségügyi felmentés időtartamát az  orvosi szakvéleményben kell meghatározni, amelynek ideje legfeljebb 
365 naptári napban állapítható meg.

 (4) A  felmentések végrehajtásáért a  munkáltatói jogkör gyakorlója felelős. A  munkáltatói jogkör gyakorlója 
parancsában az  időtartam megjelölésével határozza meg a  pénzügyőr egyes szolgálati kötelezettségek alóli 
felmentését, illetve a csökkentett szolgálati időt.

 (5) A gyógyulás bekövetkezésekor, ha a  felmentés további alkalmazása már nem indokolt, a NAV KEKI szakorvosának 
az  egészségügyi felmentés megszüntetésére vonatkozó orvosi szakvéleménye alapján a  munkáltatói jogkör 
gyakorlója intézkedik az egészségügyi felmentés megszüntetéséről.

30. §  Hosszabb ideig tartó gyógykezelést követően, az  orvosi rehabilitáció keretében a  fokozatos munkába állás 
érdekében átmenetileg csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás engedélyezhető a  pénzügyőr számára. 
Ennek időtartama a NAV KEKI szakorvosa orvosi szakvéleménye alapján napi 6 óra időtartamig, összesen legfeljebb 
365 naptári napig terjedhet.

22. A pénzügyőr szolgálati lőfegyverének ideiglenes bevonása

31. § (1) Indokolt esetben a lőfegyver biztonságos használatát befolyásoló kóros állapot, betegség fennállásakor a NAV KEKI 
foglalkozás-orvostan szakorvosa, valamint a pszichológus a leletek és vizsgálati eredmények alapján – a kórállapot 
megjelölése nélkül – telefonon haladéktalanul, és írásban legkésőbb 24 órán belül kezdeményezi az  érintett 
pénzügyőr munkáltatói jogkör gyakorlójánál a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonását.

 (2) A  szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonását – az  alkalmassági vizsgálat lezárásáig terjedő időre – a  munkáltatói 
jogkör gyakorlója rendeli el.

 (3) Ha a  szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonására alkalmassági vizsgálat nélkül kerül sor, akkor az  azt megalapozó 
körülmények alapján soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kell kezdeményezni.

23. Az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje

32. § (1) Az alkalmassági vizsgálatok eredményeit, minősítését az egészségügyi dokumentációba kell bejegyezni.
 (2) Az alkalmassági vizsgálatról készült dokumentáció tartalmazza:
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a) a vizsgált személy természetes személyazonosító adatait,
b) a vizsgált személy által ellátott vagy ellátni tervezett munkakört,
c) a vizsgált személy személyes, továbbá családi és foglalkozási anamnézisét,
d) az alkalmassági vizsgálat időpontját, az elvégzett vizsgálatokat és azok eredményét,
e) az orvos szakértői vélemény eredeti példányát,
f ) az alkalmasságra vonatkozó véleményt, az esetleges korlátozásokat,
g) a következő alkalmassági vizsgálat esedékességének időpontját,
h) a vizsgálatot végző személy aláírását.

 (3) Az alkalmassági vélemény tartalmazza a vizsgált személy személyazonosító adatait és a vizsgálatot végző aláírását, 
valamint bélyegzőlenyomatát. Ha az  alkalmasság megállapítására egészségügyi felmentéssel, korlátozással került 
sor, a minősítésnek a fentieken túl tartalmaznia kell az egészségügyi felmentés módját, terjedelmét.

 (4) Az  alkalmassági vélemény és a  FÜV Bizottság eljárása során hozott döntés nem tartalmazhatja az  anamnézist, 
a vizsgálatok eredményét, a kórismét és Betegségek Nemzetközi Osztályozása kódokat.

 (5) Az egészségügyi dokumentációt az alkalmasságot első fokon megállapító foglalkozás-egészségügyi szolgáltató őrzi 
meg.

 (6) A  foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó személyében bekövetkezett változás esetén az  egészségügyi 
dokumentációt át kell adni az új szolgáltató részére.

24. Záró rendelkezések

33. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

34. §  E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a foglalkoztatott 
számára kedvezőbb.

35. § (1) A  pénzügyőr által az  elsőfokú FÜV Bizottság döntése ellen e  rendelet hatályba lépését megelőzően benyújtott, 
de e rendelet hatályba lépésig el nem bírált fellebbezést a NAV KEKI az érintett részére e rendelet hatályba lépést 
követő 15 napon belül visszaküldi és tájékoztatja az  érintettet a  bírói út igénybevételének feltételeiről, egyben 
tájékoztatja az illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységet az elsőfokú alkalmassági vélemény 
végrehajthatóságáról.

 (2) Ha a  kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő által az  első fokú alkalmassági vélemény ellen benyújtott 
felülvizsgálatra irányuló kérelem elbírálására e  rendelet hatályba lépéséig nem került sor, az  illetékes foglalkozás-
egészségügyi szakellátó hely a  kérelmet – elbírálás céljából – e  rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül 
megküldi a FÜV Bizottságnak.

 (3) Időszakos alkalmassági vizsgálatra vonatkozó időtartam számításánál az e rendelet hatályba lépése előtt eltelt időt 
is figyelembe kell venni.

36. §  Hatályát veszti
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselői jogviszony létesítését megelőző pszichikai alkalmassági 

vizsgálatok rendjéről szóló 13/2011. (III. 25.) NGM rendelet, valamint
b) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának 

vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelethez

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének pszichikai kockázati tényezői 
 
 

a) nagy felelősségvállalás más emberekért, 
b) nagy felelősségvállalás anyagi értékekért, 
c) veszélyes munkavégzés, 
d) rutin szellemi munkavégzés, 
e) időkényszer alatti munkavégzés, 
f) monoton munkavégzés,  
g) nehezen áttekinthető helyzetekben való döntéshozás,  
h) új helyzetekben való döntéshozás, 
i) hiányos információk alapján való döntéshozás, 
j) egymásnak ellentmondó információk alapján való döntéshozás, 
k) bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján való döntéshozás, 
l) munkavégzés során kreatív megoldások meghozatala, 
m) zavaró hatások, ingerek környezetében való munkavégzés, 
n) a munkavégzés különböző munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos ismeretét 

és alkalmazását igényli, 
o) nem egyenletes a munkaterhelés, 
p) nem tervezhető a munkavégzés, 
q) munkafeladatokból adódóan emberekkel való gyakori foglalkozás, 
r) különösen bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján való munkavégzés, 
s) munkafeladatokból adódóan gyakori konfliktushelyzetek kezelése. 
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2. melléklet a 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelethez

Pénzügyőrök, valamint pénzügyi nyomozók alkalmassági kategóriái 
 

 
I. kategória 

Az I. alkalmassági kategóriába tartoznak azok a pénzügyőrök, pénzügyi nyomozók, 
a) akik fokozott balesetveszélynek vannak kitéve, 
b) akik éjszakai műszakban, váltószolgálatban, határszolgálatban, járőrszolgálatban 

teljesítenek szolgálatot, 
c) akik fegyvert viselnek, 
d) akik megkülönböztetett jelzésű járművet vezetnek, 
e) akiknél megosztott figyelem, fokozott koncentráció szükséges, 
f) akiknek jó érzékszervi funkciókkal kell rendelkezniük, 
g) akik ionizáló sugárexpozíció veszélynek vannak kitéve, 
h) akik kényszerítő eszközt alkalmazhatnak, vagy 
i) akik fizikai sérülésnek vannak kitéve 

feladatuk ellátása során. 
 

II. kategória 
A II. alkalmassági kategóriába tartoznak azok a pénzügyőrök, pénzügyi nyomozók, akiknél 
feladatuk ellátása során a következő feltételek bármelyike fennáll:  

a) vegyi anyag expozíció, 
b) kézi anyagmozgatás (15 kg feletti súly esetén), 
c) kényszertesthelyzetben végzett munka, 
d) napi 3 órát meghaladó időtartamban pihenés nélküli állás, 
e) napi 3 órát meghaladó időtartamban pihenés nélküli járás, 
f) tartós ülés napi 3 órát meghaladó időtartamban, helyzetváltoztatás nélkül, 
g) porexpozíció, 
h) terhelő munkahelyi klíma, 
i) zajexpozíció, 
j) nem-ionizáló sugárzás expozíció, 
k) vibráció, 
l) egyéni védőeszköz használat, 
m) biológiai tényezők expozíciója, 
n) járványügyi érdekből kiemelt munkakör, 
o) váltakozó helyszínen végzett munka, 
p) gépjárművezetés napi 3 órát meghaladó időtartamban, 
q) vezetői munkakör betöltése, 
r)  a NAV hatósági, illetve szolgáltató tevékenysége során közvetlen, személyes 

kapcsolatba kerülnek ügyfelekkel, külső személyekkel, melynek során konfliktus 
helyzet is kialakulhat. 
 

III.  kategória 
A III. alkalmassági kategóriába tartoznak az I-II. kategóriába nem sorolható pénzügyőrök, 
pénzügyi nyomozók.  
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3. melléklet a 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelethez

Szolgálati jogviszony létesítését, fenntartását kizáró okok 
 

Egészségi alkalmasságot kizáró okok: 
 
1. Tartósan munkavégzést akadályozó és környezetét súlyosan veszélyeztető fertőző 

betegség. 
2. Eszméletvesztéssel járó, gyógyszerrel biztonságosan nem karbantartható állapotok. 
3. Gyógyszerrel nem karbantartott vagy nem befolyásolható krónikus megbetegedés, 

amely a munkaköri tevékenység szakszerű ellátását veszélyeztetheti. 
4. Pszichiátriai betegségek közül a gyógyszerrel megnyugtatóan nem befolyásolható 

pszichózisok és személyiségzavarok súlyos formái; illetve a belátási képességet érintő 
megbetegedések, ideértve a szenvedélybetegségeket is. 

5. Súlyos és nem korrigálható önellátásra alkalmatlan mozgáskorlátozottság 
(mozgásképtelenség). 

6.  Valamennyi kommunikációs képesség hiánya vagy erősen korlátozott volta. 
 
Pszichikai alkalmasságot kizáró okok: 
 

1. Pszichés egyensúly nem megfelelő szintje. 
2. Bizonyos személyiségbeli tényezők nem megfelelő szintje: 

a) a személyiség érettségének nem megfelelő szintje, 
b) szociális hatékonyság nem megfelelő szintje, 
c) túlzott szorongásra vagy a szorongás hiányára utaló személyiségjegyek, 
d) felelősségtudat nem megfelelő szintje, 
e) szocializáltság nem megfelelő szintje, 
f) önkontroll nem megfelelő szintje, zavara, 
g) túlzott agresszivitásra (auto-, heteroagresszió) utaló személyiségjegyek, 
h) emocionális kontroll nem megfelelő szintje, 
i) pszichés terhelhetőség, stresszel való megküzdés (frusztrációs tolerancia) nem 

megfelelő szintje, 
j) alkalmazkodási készség, flexibilitás nem megfelelő szintje. 

3. Intellektuális képességek nem megfelelő szintje, zavara. 
4. Figyelmi, szenzomotoros képességek nem megfelelő szintje, tartós zavara: 

a) figyelmi képességek nem megfelelő szintje, tartós zavara, 
b) szenzomotoros képességek nem megfelelő szintje, tartós zavara. 

5. Kommunikációs készségek nem megfelelő szintje, zavara. 
6. Devianciák: 

a) viselkedési addikciók, 
b) szuicid cselekmények. 

7. Együttműködés hiánya. 
8. Értékelhetetlen teszteredmény. 
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4. melléklet a 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelethez

A fizikai alkalmassági követelmények kondicionális eredmény pontérték táblázata 

I.  

I. CSOPORT (18-25 év) 

 A B C D E F G H I J K L M 
1. Pont Mellső fekvőtámaszban 

karhajlítás-nyújtás 30 
mp alatt (db) 

60 m futás  
(mp) 

Felülés 1 perc  
(db) 

Helyből távolugrás  
(cm) 

Guggolás 30 mp  
(db) 

Futás 2000 m  
(perc, mp) 

    férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női 
2.  25  35  25  8,0  10,0  55  30  250  220  40  25  7,35  10,00 
3.  24  34  24  8,1  10,1  54  29  245  218  39  24  7,40  10,06 
4.  23  33  23  8,2  10,2  53  28  242  216  38  23  7,45  10,12 
5.  22  32  22  8,3  10,3  52  27  240  214  37  22  7,50  10,18 
6.  21  31  21  8,4  10,4  51  26  238  212  36  21  7,55  10,21 
7.  20  30  20  8,5  10,5  50  25  236  210  35  20  8,00  10,30 
8.  19  29  19  9,0  11,0  49  24  234  208  34  19  8,10  10,40 
9.  18  28  18  9,1  11,1  48  23  232  206  33  18  8,20  10,50 

10.  17  27  17  9,2  11,2  47  22  230  204  32  17  8,30  11,00 
11.  16  26  16  9,3  11,3  46  21  228  202  31  16  8,40  11,08 
12.  15  25  15  9,4  11,4  45  20  226  200  30  15  8,50  11,16 
13.  14  24  14  9,5  11,5  44  19  224  198  29  14  9,00  11,21 
14.  13  23  13  9,6  11,6  43  18  222  196  28  13  9,15  11,30 
15.  12  22  12  9,7  11,7  42  17  220  194  27  12  9,30  11,40 
16.  11  21  11  9,8  11,8  40  16  218  192  26  11  9,45  11,48 
17.  10  20  10  10,0  12,0  38  15  216  190  25  10  10,00  11,56 
18.  9  19  9  10,1  12,1  36  14  214  188  24  9  10,15  12,01 
19.  8  18  8  10,2  12,2  34  13  212  186  23  8  10,30  12,15 
20.  7  17  7  10,3  12,3  32  12  210  184  22  7  10,45  12,30 
21.  6  16  6  10,4  12,4  30  11  208  182  21  6  11,00  12,45 
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22.  5  15  5  10,5  12,5  28  10  206  180  20  5  11,15  13,00 
23.  4  14  4  10,6  12,6  26  9  204  178  19  4  11,30  13,15 
24.  3  13  3  10,7  12,7  24  8  202  176  18  3  11,45  13,30 
25.  2  12  2  10,8  12,8  22  7  200  174  17  2  12,00  13,45 
26.  1  11  1  10,9  12,9  20  6  198  172  16  1  12,15  14,00 

 

II.  

II. CSOPORT (26-35 év) 

 A B C D E F G H I J K L M 
1. Pont Mellső fekvőtámaszban 

karhajlítás-nyújtás 30 
mp alatt (db) 

60 m futás  
(mp) 

Felülés 1 perc 
(db) 

Helyből távolugrás  
(cm) 

Guggolás 30 mp  
(db) 

Futás 2000 m  
(perc, mp) 

    férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női 
2.  25  30  20  8,4  10,5  45  25  240  200  30  20  8,00  11,00 
3.  24  29  19  8,5  10,6  44  24  238  198  29  19  8,06  11,06 
4.  23  28  18  8,6  10,7  43  23  236  196  28  18  8,12  11,12 
5.  22  27  17  8,7  10,8  42  22  234  194  27  17  8,18  11,18 
6.  21  26  16  8,8  10,9  41  21  232  192  26  16  8,21  11,21 
7.  20  25  15  8,9  11,5  40  20  230  190  25  15  8,30  11,30 
8.  19  24  14  9,3  11,6  39  19  228  188  24  14  8,40  11,40 
9.  18  23  13  9,4  11,7  38  18  226  186  23  13  8,50  11,50 

10.  17  22  12  9,5  11,8  37  17  224  184  22  12  9,00  12,00 
11.  16  21  11  9,6  11,9  36  16  222  182  21  11  9,15  12,08 
12.  15  20  10  9,7  12,0  35  15  220  180  20  10  9,30  12,16 
13.  14  19    9,8  12,1  34  14  218  178  19    9,45  12,21 
14.  13  18  9  9,9  12,2  33  13  216  176  18  9  10,00  12,32 
15.  12  17    10,0  12,3  32  12  214  174  17    10,15  12,40 
16.  11  16  8  10,2  12,4  31  11  212  172  16  8  10,30  12,48 
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17.  10  15    10,3  12,5  30  10  210  170  15    10,45  12,56 
18.  9  14  7  10,4  12,6  29  9  208  169  14  7  11,00  13,01 
19.  8  13    10,5  12,7  28  8  206  168  13    11,15  13,15 
20.  7  12  6  10,6  12,8  27  7  204  167  12  6  11,30  13,30 
21.  6  11    10,7  12,9  26  6  202  166  11    11,45  13,45 
22.  5  10  5  10,8  13,0  25  5  200  165  10  5  12,00  14,00 
23.  4  9  4  10,9  13,1  24  4  198  164  9  4  12,15  14,14 
24.  3  8  3  11,0  13,2  23  3  196  163  8  3  12,30  14,30 
25.  2  7  2  11,1  13,3  22  2  194  162  7  2  12,45  14,45 
26.  1  6  1  11,2  13,4  21  1  192  161  6  1  13,00  15,00 

 

III. 

III. CSOPORT (36-45 év) 

 A B C D E F G H I J K L M 
1. Pont Mellső 

fekvőtámaszban 
karhajlítás-nyújtás 
30 mp alatt (db) 

60 m futás  
(mp) 

Felülés 1 perc  
(db) 

Helyből távolugrás  
(cm) 

Guggolás 30 mp  
(db) 

Futás 2000 m  
(perc, mp) 

    férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női 
2.  25  25  15  9,0  10,15  35  20  230  190  25  15  8,30  11,30 
3.  24  24    9,1  10,16  34  19  228  188  24    8,36  11,36 
4.  23  23  14  9,2  10,17  33  18  226  186  23  14  8,42  11,42 
5.  22  22    9,3  10,18  32  17  224  184  22    8,48  11,48 
6.  21  21  13  9,4  10,19  31  16  222  182  21  13  8,51  11,54 
7.  20  20    9,5  11,0  30  15  220  180  20    9,00  12,00 
8.  19  19  12  10,0  11,5  29  14  218  178  19  12  9,10  12,10 
9.  18  18    10,1  11,6  28  13  216  176  18    9,20  12,20 
10.  17  17  11  10,2  11,7  27  12  214  174  17  11  9,30  12,30 
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11.  16  16    10,3  11,8  26  11  212  172  16    9,45  12,39 
12.  15  15  10  10,4  11,9  25  10  210  170  15  10  10,00  12,46 
13.  14  14  9  10,5  12,0  24    208  168  14  9  10,15  12,54 
14.  13  13  8  10,6  12,1  23  9  206  166  13  8  10,30  13,02 
15.  12  12  7  10,7  12,2  22    204  164  12  7  10,45  13,10 
16.  11  11  6  10,8  12,3  21  8  202  162  11  6  11,00  13,18 
17.  10  10  5  10,9  12,4  20    200  160  10  5  11,15  13,26 
18.  9  9  4  11,0  12,5  19  7  198  159  9  4  11,30  13,34 
19.  8  8  3  11,1  12,6  18    196  158  8  3  11,45  13,45 
20.  7  7  2  11,2  12,7  17  6  195  157  7  2  12,00  14,00 
21.  6  6  1  11,3  12,8  16    194  156  6  1  12,15  14,15 
22.  5  5    11,4  13,1  15  5  193  155  5    12,30  14,30 
23.  4  4    11,5  13,2  14  4  192  154  4    12,45  14,45 
24.  3  3    12,0  13,4  13  3  191  153  3    13,00  15,00 
25.  2  2    12,1  13,5  12  2  190  152  2    13,15  15,15 
26.  1  1    12,2  14,0  11  1  189  151  1    13,30  15,30 

 

IV. 

IV. CSOPORT (46-49 év) 

 A B C D E F G H I J K L M 
1. Pont Mellső fekvőtámaszban 

karhajlítás-nyújtás 30 
mp alatt (db) 

60 m futás  
(mp) 

Felülés 1 perc  
(db) 

Helyből távolugrás  
(cm) 

Guggolás 30 mp  
(db) 

Futás 2000 m  
(perc, mp) 

    férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női  férfi  női 
2.  10  14  6  15,0  16,0  14  6  200  160  15  10  10,00  12,46 
3.  9  13    15,3  17,0  13    198  159  14  9  10,15  12,54 
4.  8  12  5  16,0  18,0  12  5  196  158  13  8  10,30  13,02 
5.  7  11    16,3  19,0  11    195  157  12  7  10,45  13,10 
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6.  6  9  4  17,0  20,0  9  4  194  156  11  6  11,00  13,18 
7.  5  7    17,3  22,0  7    193  155  10  5  12,30  14,30 
8.  4  5  3  18,0  24,0  5  3  192  154  9  4  12,45  14,45 
9.  3  3    18,3  26,0  3    191  153  8  3  13,00  15,00 

10.  2  2  2  19,0  28,0  2  2  190  152  7  2  13,15  15,15 
11.  1  1  1  20,0  30,0  1  1  189  151  6  1  13,30  15,30 

 

V. 

V. CSOPORT (SPECIÁLIS BEVETÉSI EGYSÉG TAGJAI, EGYSÉGHEZ JELENTKEZŐK) 
 
a) a speciális bevetési egységhez jelentkezők esetében meghatározott minimum követelmények: 

Teljesítendő feladatok 

 A B C D E 
1. Életkor 18-25 év 26-35 év 36-45 év 46-49 év 
2.  Futás 15,40 perc időtartam alatt  3200 m  3000 m  2800 m  2800 m 
3.  Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-

nyújtás 2 perc időtartam alatt 
teljesített 

 80 db  70 db  60 db  60 db 

4.  Statikus tartás  180 mp  150 mp  120 mp  120 mp 
5.  Felülés 2 perc időtartam alatt 

teljesített 
 100 db  90 db  80 db  80 db 

6.  Statikus lábtartás  120 mp  110 mp  100 mp  100 mp 
7.  Húzódzkodás 2 perc időtartam alatt 

teljesített 
 20 db  18 db  16 db  16 db 

8.  Statikus tartás  55 mp  50 mp  45 mp  45 mp 
9.  Guggolás 2 perc időtartam alatt 

teljesített 
 100 db  90 db  80 db  80 db 

10.  Guggoló tartás  140 mp  130 mp  120 mp  110 mp 
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b) a speciális bevetési egységnél foglalkoztatottak esetében meghatározott minimum követelmények: 
 

 A B C D E 
1. Gyakorlatok 18-25 év 26-35 év 36-45 év 46-49 év és 49 év felett 
2.  Futás 3000 m  14’00  15’00  16’00  17’00 
3.  Futás 60 m  9’00  9’50  10’00  10’50 
4.  Mellső 

fekvőtámaszban 
karhajlítás-nyújtás 2 
perc időtartam alatt 

 80 db  70 db  60 db  50 db 

5.  Felülés 2 perc 
időtartam alatt 

 100 db  90 db  80 db  70 db 

6.  Húzódzkodás 1 perc 
időtartam alatt 

 20 db  18 db  16 db  14 db 

7.  Guggolás 2 perc 
időtartam alatt 

 90 db  80 db  70 db  60 db 

8.  Guggoló tartás  140"  130"  120"  110" 
9.  Leütés 30-30 db  60"  70"  75"  80" 

A fentiekben felsorolt feladatok végrehajtásának sorrendje a következő: 
 
1. húzódzkodás, 
2. mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, 
3. felülés, 
4. futás 60 méteren, 
5. guggoló tartás, 

 6. leütés (jobb-bal oldalra 5 kg-os hosszú nyelű kalapáccsal fektetett tehergépjármű gumira történő ráütés), 
7. guggolás, 
8. futás 3000 méteren. 
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VI. 

Az egyes feladatok végrehajtásának követelményei, rendje 

1. A fizikai állapot felmérés helyszínét olyan helyen kell kijelölni, ahol a felmérés 
lebonyolítására minden feltétel adott. A felmérés során biztosítani kell a 
lebonyolításhoz szükséges környezetet, eszközöket, továbbá a baleset-megelőzés 
érdekében a megfelelő felügyeletet. 

 
2. A felmérés teljesítésére egyénenként 60 perc áll rendelkezésre. A felmérés 

megkezdése előtt 15 perc általános bemelegítést és mozgásformák váltásánál 
mozgásformánként 3 perc pihenő időt lehet biztosítani. 

 
3. Javasolt sorrend: 60 m futás, helyből távolugrás, guggolás, felülés, mellső 

fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, 2000 m futás. A NAV speciális bevetési egysége 
esetében a gyakorlatok végrehajtási sorrendjét az „V. CSOPORT (SPECIÁLIS 
BEVETÉSI EGYSÉG TAGJAI, EGYSÉGHEZ JELENTKEZŐK)” pontja határozza 
meg. 
 

4. 2000 m futás: 
Kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött álló rajthelyzet. A feladat a 2000 méteres 
távolság megtétele időre. Az időmérés a felmérést végző jelére kezdődik és a 
meghatározott távolság megtételével ér véget. 

 
5. Felülés: 

A felmérendő személy hajlított lábakkal lábfejeit rögzítve, kezeit a tarkójánál tartva a 
hátán fekszik. A felmérést végző jelére felül úgy, hogy a gerincvonala minimum 90 
fokot zárjon be a vízszintes talajjal, majd visszafekszik úgy, hogy mindkét lapockája 
érintse a talajt. Ezt a gyakorlatot egy perc leteltéig ismétli. Az értékelés során az egy 
perc időtartam alatt végrehajtott értékelhető felülések számát kell figyelembe venni. A 
tarkón tartott kéz 30 másodpercig kötelező, utána nem feltétele az érvényes felülésnek. 

 
6. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás:  

Miután a felmérendő személy felveszi a fekvőtámasz testhelyzetet (a kar kb. 
vállszélességben, a test egyenes vonalat alkot a tarkó és a sarok között), a felmérést 
végző személy jelére karhajlítással megkezdi a feladat végrehajtását. Karhajlításnak 
minősül a fekvőtámasz, ha a felkar legalább párhuzamos a talajjal és alaphelyzetbe 
kerül vissza a kar kinyújtása után. (A test vonala továbbra sem törik meg és a 
karnyújtás az ízületi határtól csak minimálisan tér el.) Az időmérés a felmérést végző 
személy által adott jelre kezdődik és harminc (30) másodpercig tart. Az értékelés során 
a fél perc alatt végzett értékelhető karnyújtások számát kell figyelembe venni. A törzs 
feszes, egyenes tartása a karnyújtás ideje alatt is feltétel. 

 
7. Helyből távolugrás:  

A feladat végrehajtása lehetőleg műanyag burkolatú (nem csúszós) talajon történik. Az 
ugró egy jól látható vonal mögül (a vonalat a láb nem érintheti) helyből két lábról 
ugorjon előre, majd igyekezzen az érkezés helyén maradni. Az ugrás hosszát a 
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vonaltól az ugró vonalhoz legközelebb talajhoz leérkezett testrészéig kell mérni. Két 
kísérlet engedélyezett, a jobbik eredmény rögzítésére kerül sor. 

 
8. 60 m futás:  

Kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött álló rajthelyzet. A feladat a 60 méteres távolság 
megtétele időre. Az időmérés a felmérést végző jelére kezdődik és a meghatározott 
távolság megtételével ér véget. 

 
9. Guggolás: 	  

Kiinduló helyzet: a lábak egymással párhuzamosan, vállszélességű terpeszben 
helyezkednek el, a lábfejek és a térdek kifelé néznek. Az időmérés a felmérést végző 
személy által adott jelre kezdődik és harminc (30) másodpercig tart. Az értékelés során 
a fél perc alatt végzett értékelhető guggolások számát kell figyelembe venni.	   	  
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A nemzetgazdasági miniszter 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelete
az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási 
kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel 
megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági 
árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (30)  bekezdésében 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,
a 7–9.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében és az  általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 11.  pontjában és az  egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. online pénztárgép: a  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 

forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé 
történő szolgáltatásáról szóló miniszteri rendeletnek megfelelő, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző 
egységgel felszerelt pénztárgép;

2. szolgáltató: az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a  nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással 
történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást 
biztosító, a 2. §-ban meghatározott szolgáltatáselemeket magában foglaló szolgáltatás nyújtója;

3. üzemeltető: az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176/G.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
személy.

2. A hatósági ár

2. § (1) A hatósági ár a következő szolgáltatásokra terjed ki:
a) az állami adóhatósággal az adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást megvalósító szolgáltatás;
b) az online pénztárgép részét képező adóügyi ellenőrző egységbe épített SIM rendelkezésre bocsátása;
c) az állami adóhatóság részére az  online pénztárgép, adóügyi ellenőrző egység, SIM és üzemeltető logikai 

összerendezése, az erre vonatkozó adatbázis karbantartása;
d) az állami adóhatósággal történő adatkapcsolat titkosítása;
e) a szolgáltatás szüneteltetése vagy korlátozása;
f ) az ügyfélszolgálat biztosítása az üzemeltető részére;
g) az adatkapcsolat hibája esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódó és a szolgáltató érdekkörébe tartozó technikai 

segítségnyújtás;
h) a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése.

 (2) A hatósági ár az (1) bekezdésben meghatározott, az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló 
törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén 
kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás után, 
az online pénztárgép adóügyi ellenőrző egységbe integrált SIM-enként
a) a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 

használatáról és szervizeléséről, valamint a  pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő 
szolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: online pénztárgép rendelet) szerinti, számítógép 
alapú pénztárgép esetén 2500 Ft/hó,

b) az online pénztárgép rendelet szerinti, nem számítógép alapú pénztárgép esetén 1500 Ft/hó,
amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

 (3) A szolgáltató az (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokon kívül, az Áfa tv. szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi 
kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatással 
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összefüggésben a  szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése, számlázás, 
nemfizetés esetén a  tartozás behajtása, a  SIM menedzsmentet lehetővé tevő informatikai támogató rendszer 
üzemeltetése, vagy bármely más jogcímen ellenértéket nem számíthat fel az üzemeltető terhére.

3. A hatósági árszabályozás részletes szabályai

3. § (1) A hatósági árat az adópolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) 
és a szolgáltatók véleményének kikérésével állapítja meg.

 (2) Az adópolitikáért felelős miniszter a hatósági árat minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálja.

4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Az  adópolitikáért felelős miniszter a  3.  § (2)  bekezdés szerinti felülvizsgálatot először 2014 decemberében 
folytatja le.

6. § (1) E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 15. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

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

7. §  A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban 
meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi 
cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az  online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel 
rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  üzemeltetőnek a  támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a  pénztárgép beszerzésekor kell átadnia 
az eladónak.”

8. §  A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az  eladó a  11.  § (2)  bekezdése szerint 
értékesített, üzembe helyezett pénztárgépek után az  állami adóhatósághoz az  erre a  célra rendszeresített 
nyomtatványon benyújtott kérelmében igényelheti.”

9. §  A Rendelet
1. 2. § a) pontjában a „3/2013. (II. 15.) NGM rendelet” szövegrész helyébe a „48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet”;
2. 4. § (1) bekezdésében a „2013. évi” szövegrész helyébe a „2013. és 2014. évi”;
3. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „Rendelet 76/A. §” szövegrész helyébe a „Rendelet 76. §”;
4. 6. § (1) bekezdésében a „Rendelet 45/A. §” szövegrész helyébe a „Rendelet 44. §”;
5. 10. § (3) bekezdésében a „Rendelet 45/A. §” szövegrész helyébe a „Rendelet 44. §”
szöveg lép.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2044/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló 1005/2010. (I. 21.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

A Kormány a  kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1657/2012. (XII. 20.)  
Korm. határozat 9. pont c) alpontja alapján meghozta a következő határozatot:
 1. Hatályát veszti a Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló 1005/2010. (I. 21.) Korm. határozat.
 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 153/2013. (XII. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220.  § (2)  bekezdése alapján, az  emberi erőforrások 
miniszterének javaslatára

dr. Beneda Attilát az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

– 2014. január 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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://kozlony.magyarorszag.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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