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III. Kormányrendeletek

A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete
a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

A Kormány a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 174/A.  § 
(1) bekezdésében,
a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 29. §, a 33. § és a 37. § b) pontja tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés 
a) pontjában,
a 34. §, valamint a 7. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 32.  § (4)  bekezdése tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E  rendeletet alkalmazni kell – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  építményekbe és azon kívül 
állandó jelleggel létesített minden felvonóra, mozgólépcsőre és mozgójárdára, valamint az  ezek létesítésével, 
áthelyezésével, használatbavételével, üzemeltetésével, üzembe helyezésével, karbantartásával, átalakításával, 
elbontásával, ellenőrzésével, felülvizsgálatával összefüggő tevékenységekre, továbbá az  e  tevékenységeket 
végzőkre.

 (2) Nem kell alkalmazni e rendeletet
a) a bányaműveléshez szükséges,
b) a robbanásveszélyes térben működő, továbbá
c) a gyártási (technológiai) sorba beépített
berendezésekre.

 (3) E rendelet rendelkezéseit
a) a  közlekedési nyomvonal jellegű építmények (így különösen vasutak, repülőterek, tömegközlekedési 

mozgólépcsők) közbeiktatott vagy csatlakozó építményei tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,
b) a nukleáris létesítményben lévő felvonók tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,
c) a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő ügy tárgyát képező 

beruházás esetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
kormányrendeletben

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazása szempontjából
 1. állandó jellegű: az  építmény részét képező, hosszú távú, tartós használat céljából létesített kategóriába 

tartozó;
 2. általános építésügyi hatóság: az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)–(5) bekezdése szerinti építésügyi hatóság;
 3. bejelentett tanúsító szervezet: a  felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 

szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet (a  továbbiakban: felvonó rendelet) hatálya alá 
tartozó felvonók esetében a  felvonó rendeletben meghatározott, a  gépek biztonsági követelményeiről 
és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a  továbbiakban: gépek rendelet) hatálya alá 
tartozó berendezések esetében a  gépek rendeletben meghatározott – erre a  szakterületre vonatkozóan – 
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a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a  továbbiakban: MKEH) által kijelölt és bejelentett tanúsító 
szervezet;

 4. berendezés: a 7. pontban meghatározott felvonó, a 11. pontban meghatározott mozgójárda és a 12. pontban 
meghatározott mozgólépcső;

 5. berendezés kivitelezési tervdokumentációja: a  berendezések kivitelezésére vonatkozó tervdokumentáció, 
amely az engedélyezési terveken és adatokon túl tartalmazza az 1. mellékletben foglalt adatokat;

 6. felújított berendezés: az  a  berendezés – a  fabetétes vezetősínű felvonók, valamint a  tömegközlekedési 
mozgólépcsők kivételével –, amelynek legalább a meghajtógépét és vezérlését, továbbá (felvonók esetében) 
fülke- és aknaajtóit az üzembehelyezéstől számított két éven belül új egységekre cserélték;

 7. felvonó: e rendelet alkalmazása szempontjából felvonónak minősül:
a) az építményben vagy azon kívül létesített, állandó jellegű, szakaszos üzemű gépészeti berendezés, 

amelynek fülkéje a  vízszinteshez képest 15°-nál meredekebb dőlésszögű, meghatározott pályán, 
merev vezetősínek között mozog, meghatározott szinteket szolgál ki, fülkével vagy emelőlappal és 
aknaajtóval rendelkezik, és a következők szállítására szolgál:
aa) személyek,
ab) személyek és teher, vagy
ac) kizárólag teher,

b) az  olyan, fülkével rendelkező berendezések, amelyek nem merev vezetősínek mentén, de 
meghatározott állandó pályán mozognak (ollós felvonók stb.),

c) a személyszállításra való körforgó felvonó,
d) a mozgáskorlátozott személyek számára készült lépcsőfelvonó, ferdepályás vagy függőleges pályájú 

emelőlap;
 8. felvonó leállítása: az  üzemeltető önkéntes elhatározása, illetve balesetveszély esetén a  nyilvántartott 

szervezet, az  ellenőr, a  karbantartó, az  üzemügyeletes, a  fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatósága (a  továbbiakban: Hatóság) intézkedésének hatására a  berendezés legfeljebb 
egy naptári évig tartó, villamos hálózatról való lekapcsolása;

 9. felvonó veszélytelenítése: a felvonó villamos táphálózatról történő leválasztása, a fülke és ha van, az ellensúly, 
illetve kiegyenlítősúly ütközőre ültetése, és valamennyi aknaajtó nem oldható kötéssel történő lezárása, 
hidraulikus felvonók esetében a munkafolyadék teljes eltávolítása;

10. használatbavételi alkalmassági nyilatkozat:
a) új, személyszállításra is alkalmas felvonó esetében a  felvonó rendelet által meghatározott, 

bejelentett szervezet által kiadott tanúsítvány, vagy a  tevékenységét a  felvonó rendelet 12. számú 
vagy 13. számú melléklete szerint tanúsított felvonószerelő vállalkozás által készített végellenőrzési 
jegyzőkönyv alapján kiállított megfelelőségi nyilatkozat,

b) az  új teherfelvonó, kisteherfelvonó, 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, 
személyszállításra is szolgáló felvonó (például az  ún. „home-lift” és a  mozgásukban korlátozottak 
által használható emelőberendezés), továbbá mozgólépcső (mozgójárda), személyszállításra 
szolgáló körforgó esetében a  gépek rendelet alapján a  gyártó által kiadott EK megfelelőségi 
nyilatkozat,

c) a berendezés főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítás után, a berendezés üzembe 
helyezés előtti vizsgálata alapján a nyilvántartott szervezet által kiadott alkalmassági nyilatkozat;

11. mozgójárda: vízszintes vagy legfeljebb 12°-os meredekségű pályán mozgó, személyszállításra szolgáló, 
folyamatos üzemű, gépi hajtású berendezés körbe futó, lépcső nélküli szalaggal (például járólapok, heveder);

12. mozgólépcső: a vízszinteshez képest legfeljebb 35°-os meredekségű pályán mozgó, folyamatos üzemű, gépi 
hajtású berendezés körbe futó lépcsőszalaggal személyek fel- és lefelé való szállítására;

13. mozgólépcső leállítása: az  üzemeltető önkéntes elhatározása, illetve balesetveszély esetén a  Hatóság, 
a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó, az üzemügyeletes intézkedésének hatására a berendezés 
legfeljebb egy naptári évig tartó, villamos hálózatról való lekapcsolása, és mind az  alsó, mind a  felső szint 
emberi behatolás ellen maradandó lezárása;

14. mozgólépcső vagy mozgójárda veszélytelenítése: a mozgólépcső vagy mozgójárda hálózatról való maradandó 
leválasztása, a  lépcsőszalag nem oldható kötéssel, a  forgalmi terhelésnek legalább kétszeres biztonsággal 
ellenálló, álló helyzetben tartó berendezéssel való rögzítése, és mind az  alsó, mind a  felső belépő szinten 
emberi behatolás ellen, legalább 1,8 m magas maradandó akadállyal való lezárása;
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15. nyilvántartott szervezet: az  e  rendelet szerinti tevékenységekre az  MKEH által nyilvántartásba vett, 
tevékenységét a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény rendelkezései szerint végző szolgáltató;

16. sajátos építésügyi hatóság: az  egyes sajátos építményfajták tekintetében kijelölt hatáskörrel rendelkező 
építésügyi hatóság;

17. üzemeltető: a  berendezés tulajdonosa vagy a  berendezés tulajdonosának a  berendezés üzemeltetésével 
megbízott képviselője.

3. A berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése

3. § (1) Ha a  felvonó vagy a  mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy 
bontásához az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási 
tevékenység is szükséges, a  létesítést, az  áthelyezést, az  átalakítást, a  használatbavételt, a  bontást az  építésügyi 
hatósági engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az  általános vagy a  sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni. 
Az építésügyi hatóság eljárásában a (2) bekezdés szerinti hatóság szakhatóságként vesz részt.

 (2) Ha a  berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, a  létesítést, 
a használatbavételt, az áthelyezést, a berendezés e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával 
járó átalakítását első fokon a  Hatóság, másodfokon országos illetékességgel az  MKEH engedélyezi műszaki 
biztonsági hatósági eljárásban.

 (3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott tevékenység műemlék építményben valósul meg, az engedélyezési eljárásban 
az örökségvédelmi hatóság szakhatóságként részt vesz.

4. § (1) A  3.  § (2)  bekezdése szerinti engedélyezési eljárások kérelmezése során a  kérelemhez annak tartalmától függően 
mellékelni kell:
a) a 2. melléklet I. pontjában hivatkozott dokumentáció részét alkotó terveket,
b) a  24.  § (3)  bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező 

6. melléklet szerinti nyilatkozatát.
 (2) A berendezés használatbavételi engedélyére irányuló kérelem esetében a 2. melléklet II. pontjában meghatározott 

tartalmú dokumentumok mellett a  kérelemhez mellékelni kell a  3.  melléklet szerinti műszaki adatlapot és 
a használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot.

 (3) A  3.  § (1)  bekezdése szerinti esetben a  jogerős használatbavételi engedélyről szóló határozatot az  általános 
építésügyi hatóság, vagy a sajátos építésügyi hatóság a 3. melléklet szerinti műszaki adatlappal együtt elektronikus 
úton közli az országos nyilvántartást vezető MKEH-hel.

 (4) A  berendezés elbontását – amennyiben annak bontása az  építésügyi hatóság bontási engedélyéhez kötött 
bontási tevékenységgel nem jár együtt – a  3.  § (2)  bekezdésében meghatározott hatóságnak kell engedélyeznie. 
A kérelemhez csatolni kell:
a) a 2. melléklet III. pontjában meghatározott tartalmú bontási tervet,
b) a  24.  § (3)  bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező 

nyilatkozatát.
 (5) A használatbavételi alkalmassági nyilatkozat kiállítását követő 60 napon belül a  tulajdonosnak a használatbavételi 

engedély kiadására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságtól kérnie kell a  használatbavételi 
engedélyt. A  berendezés a  használatbavételi engedély kiadásáig ideiglenesen használható. Az  építkezés 
kiszolgálására ideiglenesen használandó felvonó csak az építkezési célra (személy-teherfelvonóként vagy kizárólag 
teherfelvonóként) való alkalmasság esetén, és az ideiglenes állapot tanúsítását követően vehető használatba.

4. A berendezések műszaki-biztonsági felügyelete

5. §  A berendezések műszaki-biztonsági felügyeletét a Hatóság látja el.

6. §  A hatósági felügyelet és ellenőrzés kiterjed:
a) az  új berendezések üzembe helyezés előtti vizsgálatával és tanúsításával kapcsolatos tevékenységekre, 

továbbá az  e  rendelet hatálya alá tartozó, meglévő berendezéseknek az  e  rendelet szerinti műszaki 
biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzésére;
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b) a panaszbejelentések és a berendezés működésével összefüggésben bekövetkezett személyi sérüléssel vagy 
jelentős anyagi kárral járó balesetek kivizsgálására;

c) az e rendelet szerinti gépkönyv vezetésének formai és tartalmi ellenőrzésére;
d) az e rendeletben szabályozott ellenőri tevékenységek jogosultságának ellenőrzésére;
e) a nyilvántartott szervezet és az ellenőrök e rendelet alapján végzett tevékenységére.

7. § (1) A  veszélytelenített berendezés ismételt üzemeltetését a  Hatóság engedélyezi. Az  engedély iránti kérelemhez 
csatolni kell a nyilvántartott szervezet által kiállított, újbóli használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot.

 (2) A  veszélytelenített berendezés a  nyilvántartott szervezet által kiállított, újbóli használatbavételi alkalmassági 
nyilatkozat alapján – az  (1)  bekezdés szerinti engedély megadásáig, de legfeljebb 60 napig – ideiglenesen 
üzemeltethető.

5. A berendezések nyilvántartása

8. § (1) Az MKEH az engedélyezett berendezésről országos nyilvántartást vezet.
 (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) a  berendezés azonosító számát és a  felszerelés helyét, a  9.  §-ban meghatározott főbb műszaki adatokat, 
továbbá a  beszállóhelyek számát, a  felújítás időpontját és a  gyártó, illetve felvonószerelő-vállalkozás 
megnevezését,

b) a berendezés tulajdonosának és – ha nem azonos – az üzemeltetőjének a nevét és címét,
c) a berendezés jogerős építési és használatbavételi engedélyének számát (ha van),
d) a berendezés műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatai elvégzésének időpontját, a  felülvizsgálat lényeges 

megállapításait, felülvizsgálat alapján a megtett intézkedéseket,
e) az esetlegesen történt balesetekkel kapcsolatos intézkedéseket,
f ) a Hatóság által tett intézkedéseket,
g) az  üzemeltetés hat hónapnál hosszabb ideig történő leállítása, valamint a  leállítást követő ismételt 

üzembevétele időpontját, valamint
h) a berendezés üzemeltető általi leállítását.

 (3) A berendezések azonosító számait – növekvő sorrendben – a nyilvántartást vezető szervezet adja ki a bejelentett 
tanúsító szervezetek részére az új berendezések nyilvántartásba vételéhez.

 (4) A megszüntetett berendezésre vonatkozó adatokat az MKEH a berendezés megszüntetését követő egy év leteltével 
– a berendezés nyilvántartási száma kivételével – törli az (1) bekezdésben említett nyilvántartásból.

 (5) A  bejelentett tanúsító szervezet, továbbá a  tanúsított minőségügyi rendszert („H” vagy „E” modult) alkalmazó 
szerelő- és forgalmazó vállalkozás a központi nyilvántartást vezető szervezet részére megküldi az üzembe helyezés 
előtti vizsgálat jegyzőkönyvét, a  berendezés tanúsítványának másolatát, valamint a  3.  melléklet szerinti műszaki 
adatlapot.

9. §  A berendezések főbb műszaki adatai:
a) felvonók:

1. jellege, fajtája (például személyfelvonó),
2. teherbírása,
3. névleges sebessége,
4. emelőmagassága,
5. a szintek és a beszállóhelyek száma,
6. vezethetősége (például mindenki által vezethető),
7. a vezérlés módja (például le-fel gyűjtő),
8. a meghajtás jellege (villamos vagy hidraulikus, felsőgépes, alsógépes stb.),
9. a villamos hálózatból felvett teljesítmény-igénye;

b) mozgólépcsők, mozgójárdák:
1. az óránként szállítható utasok száma (berendezésenként),
2. névleges sebessége,
3. névleges szélessége,
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4. emelőmagassága,
5. emelkedési szöge,
6. a villamos hálózatból felvett teljesítmény-igénye.

6. A berendezések ellenőrzése

10. § (1) Az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell a berendezésnek a rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmasságát.

 (2) A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként
a) 10 évesnél nem régebbi vagy 10 évnél nem régebben felújított berendezés esetében, valamint 

kisteherfelvonó esetében egy fővizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot és egy 
ellenőrző vizsgálatot a nyilvántartott szervezettel,

b) további két alkalommal félévenként – a  karbantartás szakszerűségének műszaki biztonságtechnikai 
felülvizsgálatát – az ellenőrrel

kell elvégeztetni.
 (3) Az ellenőrzést a vonatkozó előírások és a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével az érvényes szabványok alapján 

kell elvégezni.
 (4) Az  ellenőr vagy a  műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokkal megbízott nyilvántartott szervezet ellenőre 

– balesetveszély esetén – jogosult és köteles a berendezést leállítani. Ezt a jogosultságot a megbízási szerződésben 
rögzíteni kell. A leállítást követő egy éven belül a leállított berendezés újraindítását csak az a nyilvántartott szervezet 
végezheti, amelyik a  felvonó rendszeres műszaki biztonságtechnikai vizsgálataira való megbízással a  leállítás 
előtt rendelkezett. Az  ellenőr és a  nyilvántartott szervezet felelős az  általa elvégzett vizsgálatok teljességéért, 
eredményéért és szakszerűségéért.

 (5) Az  üzemeltető minden naptári év március 31-ig (illetve a  létesítést követő 90 napon belül) köteles a  műszaki 
biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyilvántartott szervezetet – továbbá a  karbantartás 
megfelelőségének ellenőrzésével egy nyilvántartott szervezetet vagy felvonóellenőrt – megbízni. Az  üzemeltető 
helyett megbízást más szervezet vagy személy nem adhat. A műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok megrendelése 
annak az  üzemeltetőnek a  kötelessége, akinek a  tárgyév január 1-jén a  berendezés a  tulajdonában vagy 
üzemeltetésében van. A  felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e  megbízott 
nyilvántartott szervezet végezheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai 
hiányok elhárítását és ellenőrzését követően lehet.

 (6) A  diszpécserrendszer üzemeltetője köteles megbízni egy nyilvántartott szervezetet a  rendszer évenként legalább 
egyszeri felülvizsgálatával.

 (7) A  nem rendszeres kötelező műszaki felülvizsgálatokat a  nyilvántartott szervezetek ellenőre végzi, amelyek 
a következők:
a) a  felvonón, illetve a  mozgólépcsőn végzett, a  29.  §-ban foglaltak figyelembevételével a  vonatkozó 

szabványok alapján lényegesnek minősülő beavatkozások, átalakítások, alkatrészcserék után lényeges 
átalakítások utáni vizsgálatot, az engedélyhez kötött átalakítások, és a felújítások után üzembe helyezés előtti 
vizsgálatot kell végezni,

b) balesetek után vizsgálatot kell végezni,
c) a berendezés veszélytelenítése után a veszélytelenítést ellenőrző vizsgálatot kell végezni.

 (8) A  leállítást elrendelő ellenőrnek a  gépkönyvben, írásban rögzített döntése alapján, a  gépkönyvben rögzített 
feltételekkel a berendezést a karbantartó, illetve az üzemeltető is újraindíthatja.

 (9) A nyilvántartott szervezet a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok eredményét havonta összesítve megküldi 
az MKEH-nak.

 (10) Új berendezés esetében az üzembe helyezés előtti vizsgálat az első évi éves fővizsgálatot helyettesíti.

7. Az ellenőri tevékenység gyakorlásának feltételei

11. § (1) Ellenőr olyan személy lehet, aki
a) szakirányú felsőfokú (közlekedési, gépészeti vagy villamossági) szakképesítéssel,
b) három év szakmai (felvonó- vagy mozgólépcső-tervezési, vagy -szerelési, vagy -karbantartási) gyakorlattal 

rendelkezik, továbbá
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c) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett, és a fenti feltételek 
alapján ellenőri engedélyt kapott.

 (2) A  honvédelmi és katonai célú objektumokban történő ellenőrzés esetében az  ellenőrnek rendelkeznie kell 
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági minősítéssel.

 (3) Az e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen ellenőri tevékenységet folytató ellenőrökre az (1) bekezdés a) pontja 
nem vonatkozik.

12. § (1) Az MKEH annak a személynek ad ellenőri tevékenységek végzésére engedélyt, aki az engedély kiadására irányuló, 
a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú, az MKEH által rendszeresített nyomtatványon benyújtott kérelméhez 
eredetiben bemutatja vagy másolatban csatolja
a) az ellenőri tevékenység feltételeként meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat,
b) 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

 (2) Ha a kérelem benyújtása az ellenőri vizsga letételétől számított 5 év után történik, akkor az engedély megadásának 
további feltétele a 13. § (2) bekezdésében előírt továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása.

 (3) Az ellenőr az engedélyben meghatározott tevékenységek végzésére jogosult, felelős az általa elvégzett munkáért.
 (4) A nyilvántartott szervezetekről és az ellenőrökről az MKEH nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján közzétesz.

13. § (1) Az ellenőri jogosultság a megadásától számított öt évig hatályos.
 (2) A jogosultság hatálya – az ellenőr kérelmére – öt évenként meghosszabbítható. Az engedély hatálya meghosszabbításának 

feltétele a (4) bekezdés szerinti továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása.
 (3) Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.
 (4) A  szakmai követelmények változásait figyelembe véve a  felvonó és mozgólépcső ellenőri munkakörök betöltése 

továbbképzéshez kötött, amelyről továbbképzési igazolást kell kiállítani. Továbbképzési igazolást az  kaphat, aki 
a szervezett továbbképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett.

 (5) A (4) bekezdésben említett munkakörök betöltéséhez öt éves periódusban kötelező a továbbképzés.
 (6) A  felkészítő tanfolyam, valamint a  továbbképzés képzési programját az  MKEH-hez kell benyújtani jóváhagyás 

céljából. A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés csak az MKEH által jóváhagyott képzési program alapján 
történhet. A hatósági jóváhagyás a megadásának napjától számított három évig hatályos.

 (7) A  felkészítő tanfolyam, illetve a  továbbképzés képzési programjának jóváhagyása iránti kérelemhez csatolni kell 
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedélyt.

 (8) Az (1) bekezdésben említett jogosultság meghosszabbításához szükséges felvonó- és mozgólépcső továbbképzési 
program kötelező moduljai:
a) a berendezésekre vonatkozó jogszabály- és szabványváltozások,
b) a konstrukció, az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonságtechnikai ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.

 (9) A továbbképzés időtartama naptári évenként legalább 16 óra.
 (10) Az  összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a  nyilvántartott szervezet ellenőre és az  ellenőr 

– Polgári Törvénykönyv szerinti – közeli hozzátartozója berendezésekkel kapcsolatos további tevékenysége 
tekintetében.

14. § (1) A  nyilvántartásban szereplő adatokban történt változást az  ellenőr 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni 
az MKEH-nél.

 (2) Az MKEH törli a nyilvántartásból az ellenőrt, ha az ellenőr
a) engedélyének hatálya lejárt és nem kérte meghosszabbítását,
b) bejelenti, hogy a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni,
c) engedélye kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
d) elhalálozik,
e) a tevékenysége során vagy mulasztásával közvetlen életveszélyes, vagy közvetlen balesetveszélyes helyzetet 

okoz,
f ) ellenőri tevékenységével összefüggő jogszabályokat, szakmai előírásokat súlyosan megsérti,
g) adatszolgáltatási kötelezettségét ismételten elmulasztotta,
h) jogosulatlan ellenőri tevékenységet végez.

 (3) Ha a  nyilvántartásból való törlésre a  (2)  bekezdés e)  pontjában foglaltak alapján került sor, az  ellenőri engedély 
megadása iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó a  nyilvántartásból való törléstől számított öt éven 
belül.
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 (4) Ha a  nyilvántartásból való törlésre a  (2)  bekezdés f )–h)  pontjában foglaltak alapján került sor, akkor az  ellenőri 
engedély megadása iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó a  nyilvántartásból való törléstől számított 
három éven belül.

 (5) Az  ellenőr az  ellenőri engedélyét a  visszavonó határozat szerinti idő letelte után, az  elmaradt továbbképzések 
pótlását követően kaphatja vissza. A (2) bekezdés e) és f ) pontja szerinti esetekben az ellenőr az ellenőri engedélyét 
csak a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tanfolyami és vizsgakötelezettségének ismételt teljesítése után kaphatja 
vissza.

8. A nyilvántartott szervezet

15. § (1) Az  e  rendelet szerinti nyilvántartásba vételt kérő szervezet a  kérelmét az  5.  mellékletben meghatározott 
nyomtatványon nyújtja be az MKEH-nak.

 (2) Az  e  rendelet szerinti nyilvántartásba vételt kérő szervezetnek – a  tevékenységre vonatkozóan – értékarányos 
felelősségbiztosítással, a  tevékenységét szabályozó eljárási renddel kell rendelkeznie. Legalább öt ellenőri 
jogosultsággal rendelkező természetes személyt kell munkaviszony keretében alkalmaznia, és vállalnia kell 
az  ellenőrök rendszeres, évenkénti szakmai továbbképzését. A  nyilvántartott szervezet az  ellenőri állományának 
változását nyolc napon belül bejelenti az  országos nyilvántartást vezető szervezetnek, amely kérelemre soron 
kívüli eljárásban ellenőri engedélyt ad a nyilvántartott szervezethez tartozó ellenőröknek. A nyilvántartásba vételt 
kérő szervezetnek a  kérelmezett tevékenységre vonatkozó Nemzeti Akkreditáló Testület általi akkreditálással kell 
rendelkeznie.

 (3) A nyilvántartott szervezet köteles:
a) a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatokat – díjfizetés ellenében – elvégezni,
b) a rendeletben előírt tevékenységének végzéséhez megfelelő számú ellenőrt foglakoztatni,
c) a berendezés gépkönyvébe az elvégzett vizsgálatok eredményét bejegyezni,
d) a  berendezéssel, illetve annak vizsgálatával kapcsolatos, általa rögzített adatokat és vizsgálati 

jegyzőkönyveket az MKEH-nak megadni,
e) üzemen kívül helyezett berendezés újraindításához szükséges írásbeli hozzájárulást megadni vagy 

megtagadni.

9. A berendezésekkel kapcsolatos kötelezettségek, üzemeltetés

16. § (1) Az  üzemeltető a  berendezés üzemeltetése során, annak rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas 
állapotáról, rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról, továbbá a  szükséges és előírt műszaki 
biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, rendszeres ellenőrzéséről, valamint az  üzemeltetés és a  használat módjának 
folyamatos figyelemmel kíséréséről köteles gondoskodni.

 (2) A berendezést csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra és a  rendeltetésének megfelelő módon 
szabad használni.

 (3) Aki a  berendezéssel kapcsolatos munkakörében vagy rendelkezési jogosultsága gyakorlása során közvetlen 
balesetveszélyt jelentő vagy okozó hibát, hiányosságot észlel, köteles az  üzemeltetést azonnal kikapcsolással 
leállítani, és a  veszélyhelyzet megszüntetéséig tartó szüneteltetése iránt intézkedni, valamint annak megtételét 
az intézkedésre jogosultnál kezdeményezni.

 (4) Ha az  üzemeltető a  berendezéssel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, a  Hatóság őt a  teljesítéshez 
szükséges cselekmények megtételére – beleértve a  berendezés leállítását is –, valamint munkálatok elvégzésére 
(elvégeztetésére) kötelezi olyan esetekben, amikor azt az  életveszély megelőzése vagy elhárítása, a  biztonság 
védelme, jelentős vagy helyrehozhatatlan kár elhárítása indokolja.

17. §  Az üzemeltető kötelezettségei:
a) a berendezés létesítéséhez, áthelyezéséhez, az e  rendelet szerinti, főbb műszaki adatok megváltoztatásával 

járó átalakításához, használatbavételéhez, illetve megszüntetéséhez szükséges – jogerős és végrehajtható – 
hatósági engedély megszerzése,

b) a  berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, állandó üzemképes állapotáról, 
rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról, szükséges felújításáról vagy cseréjéről való 
gondoskodás, vagy ha az nem lehetséges, a berendezés leállítása,
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c) a  berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának ellenőriztetése a  10.  § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint, arányos időelosztásban,

d) a berendezés üzemeltetésének és használati módjának folyamatos figyelemmel kísérése,
e) közvetlen balesetveszélyt eredményezhető hiba, hiányosság észlelése, tudomására jutása esetén 

a  berendezés azonnali leállítása és az  üzemeltetés veszélyhelyzet megszüntetéséig tartó szüneteltetése, 
továbbá a  berendezés egy évet meghaladó leállítása esetén a  berendezés veszélyteleníttetése iránti 
intézkedés megtétele, ezt követően a  veszélytelenítés megtörténte és szakszerűsége ellenőrzésének 
megrendelése egy nyilvántartott szervezetnél,

f ) a berendezés ellenőrzését végző nyilvántartott szervezet, az ellenőr, illetve a Hatóság által a berendezéssel 
kapcsolatban a helyszínen tett ideiglenes intézkedés végrehajtása,

g) a  Hatóság által a  berendezéssel kapcsolatban – végrehajtható határozattal – elrendelt kötelezettség 
teljesítése,

h) a bármilyen okból leállított, illetve veszélytelenített berendezés újraindításához az ellenőrzést és a műszaki 
biztonságtechnikai felülvizsgálatot végző nyilvántartott szervezet írásbeli hozzájárulásának megszerzése,

i) a  berendezés használati feltételeit – a  helyes működtetéssel kapcsolatos alapvető előírásokat, az  esetleges 
veszélyforrásokat és a veszélyhelyzetben teendő intézkedéseket – ismertető tájékoztatónak az alapállomáson 
és a felvonófülkében jól látható és olvasható módon történő elhelyezéséről való gondoskodás,

j) felvonó üzemügyeletes, továbbá – csak vezetővel működtethető felvonó esetében – kioktatott felvonóvezető 
megbízása,

k) a gépkönyv folyamatos vezetéséről és megőrzéséről való gondoskodás,
l) a  berendezés használata során bekövetkezett személyi sérüléssel, vagy jelentős anyagi kárral járó baleset 

megtörténtéről az ellenőrzésre nyilvántartott szervezet és a Hatóság haladéktalan tájékoztatása,
m) a 8. § (2) bekezdés b) és g) pontjában foglalt adatok tekintetében az MKEH tájékoztatatása,
n) változás esetén az új üzemeltető, nevének és címének közlése az MKEH-hel 15 napon belül,
o) a berendezés megszüntetésének a megszüntetés időpontját követő 15 napon belül az MKEH részére történő 

bejelentése,
p) a  berendezés egy évet meghaladó kikapcsolása vagy leállítása esetén a  veszélytelenítés iránti intézkedés 

megtétele, ezt követően a  veszélytelenítés megtörténte és szakszerűsége ellenőrzésének megrendelése 
a nyilvántartott szervezetnél, figyelembe véve, hogy
pa) a veszélytelenített berendezésre a műszaki biztonsági vizsgálati kötelezettség nem vonatkozik, és
pb) az  építmény tervei vagy hatósági engedélyei szerint menekülési útvonalként is szolgáló 

mozgólépcsők és mozgójárdák veszélytelenítése nem megengedett, azokat üzemképes állapotban 
kell tartani.

18. § (1) A berendezés üzemeltetése során
a) az  üzemügyeletesi feladatokat – az  üzemeltető írásbeli megbízása alapján – olyan nagykorú személy 

láthatja el, aki a  felügyeletére bízott berendezés működése során keletkező hiba esetén a  használók 
szakszerű kiszabadítására, továbbá a 19. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítésére alkalmas és 
a berendezés beépítésének helyszínén jártasságát az ellenőr előtt igazolta;

b) felvonóvezető olyan személy lehet, akit az  ellenőr az  adott felvonó vezetésére kioktatott, továbbá 
a 19. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítésére alkalmas.

 (2) Az ellenőr az (1) bekezdésben meghatározott személyek nevét a felvonó-, vagy mozgólépcső gépkönyvbe bejegyzi.

19. § (1) Az üzemügyeletes kötelezettségei:
a) a berendezés rendeltetésszerű használatra és biztonságos működésre irányuló folyamatos felügyelete,
b) az üzemkészség, üzemelés és a biztonsági berendezések (így különösen villamos ajtóérintkezők, biztonsági 

reteszek, vészjelzők, aknaajtók, fülke, előtérvilágítás) üzemképes állapotának napi ellenőrzése,
c) üzemzavar esetén – a  berendezés feszültségmentesítése után – a  gyártó előírásai alapján gondoskodás 

a használók kiszabadításáról, ez a feladat a bejelentett tanúsító szervezet által jóváhagyott és a nyilvántartott 
szervezet által évenként ellenőrzött, szabványos vészjelzőrendszert alkalmazó diszpécserszolgálattal is 
megvalósítható,

d) meghibásodás esetén a berendezés azonnali leállítása és a tulajdonos haladéktalan értesítése a gépkönyvbe 
tett bejegyzés útján is az észlelt rendellenességekről és a biztonságos működést veszélyeztető hibákról,
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e) az üzemeléssel kapcsolatos helyiségek kulcsainak megőrzése, és azoknak az ellenőrzést vagy karbantartást, 
javítást végző személyek részére történő átadása.

 (2) A kioktatott felvonóvezető kötelezettségei:
a) a felvonó szabályszerű vezetése,
b) a megengedett teherbírás, a helyes be- és kiszállás, valamint a szállítás ellenőrzése,
c) annak megakadályozása, hogy a felvonót arra jogosulatlan személyek vezessék,
d) a tulajdonos haladéktalan értesítése – a gépkönyvbe tett bejegyzés útján is – a biztonsági berendezések vagy 

egyéb szerkezetek látható, vagy észlelt rendellenességéről vagy hibájáról.

20. § (1) Felvonó és mozgólépcső szerelését, karbantartását olyan személy végezheti önállóan, aki
a) felvonószerelő szakmunkás bizonyítvánnyal vagy ennél magasabb szakirányú végzettséggel rendelkezik 

vagy
b) egyéb szakirányú (lakatos, gépész, villanyszerelő) szakmunkás bizonyítványa és kétéves szakmai gyakorlata 

van, továbbá legalább felvonó karbantartó-szerelő szakképesítéssel rendelkezik.
 (2) A berendezések rendszeres karbantartásának tartalmát a gyártó határozza meg, és az ezt tartalmazó karbantartási 

utasítást az  üzemeltető rendelkezésére bocsátja. Ennek hiányában a  karbantartás tartalmát a  29.  §-ban foglaltak 
figyelembevételével a vonatkozó szabványok határozzák meg.

 (3) Két egymást követő karbantartás között legfeljebb 35 naptári nap telhet el.
 (4) Egy karbantartó szerelőpár havonta legfeljebb száz felvonó vagy huszonöt mozgólépcső karbantartását végezheti 

el.
 (5) A  karbantartó vállalkozás felelős az  általa végzett munkáért, és értékarányos felelősségbiztosítással kell 

rendelkeznie.
 (6) A  más karbantartó vállalkozás megbízása előtt – a  felelősség egyértelművé tétele érdekében – az  üzemeltetőnek 

a nyilvántartott szervezet általi ellenőrző vizsgálatot kell végeztetnie.
 (7) Ha a berendezést a karbantartó vállalkozás szerelője állította le, a berendezés ismételt üzembe helyezéséig másik 

karbantartó vállalkozás nem bízható meg.

10. A gépkönyv

21. § (1) A gyártó, illetve felvonószerelő vállalkozás a műszaki terveknek megfelelően hiteles adatokkal kitöltött gépkönyvet 
a berendezés leszállítása során köteles szolgáltatni. A gépkönyvbe az adott berendezés üzemeltetésével kapcsolatos 
minden lényeges adatot, körülményt, megállapítást, intézkedést és beavatkozást be kell jegyezni.

 (2) Elveszett, megrongálódott, hiányos gépkönyv helyett, továbbá a  berendezés főbb műszaki adatainak 
megváltoztatásával járó átalakítása esetén a régit helyettesítő új gépkönyvet csak a nyilvántartott szervezet ellenőre 
hitelesíthet.

 (3) A  gépkönyv folyamatos vezetéséért és megőrzéséért az  üzemeltető felel. A  gépkönyvet az  üzemügyeleten, vagy 
a berendezés beépítési helyén, az (5) bekezdésben foglalt személyek számára hozzáférhető helyen kell tartani.

 (4) A  felvonó engedélyezett műszaki tervének és műszaki leírásának egy példányát a  gépkönyvhöz kell csatolni, egy 
építménybe beépített több azonos típusú berendezés esetében típusonként csak egy-egy helyen.

 (5) A gépkönyvbe bejegyzést csak a Hatóság, nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a szerelő, a felvonó üzemügyeletese, 
karbantartója és kioktatott vezetője tehetnek.

 (6) A gépkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a berendezés fő műszaki adatait, továbbá főegységeinek megnevezését, jellemzőit,
b) a  nyilvántartott szervezet, az  ellenőr által elvégzett műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok 

esedékességének és megtörténtének időpontját, az  esetleges lényeges megállapításokat és a  teendő 
intézkedéseket, továbbá a vizsgálatot végző ellenőr nevét és engedélyének számát,

c) az üzemügyeletesi feladatokat ellátó személy, valamint a kioktatott felvonóvezető nevét, adatait.

11. A berendezésekkel kapcsolatos díjak

22. §  Az engedélyezéséért és a  nyilvántartásba vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak a  Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (2) bekezdése szerint az adópolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével kiadott rendeletben kerülnek megállapításra.
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12. A Hatóság által kiszabható bírság

23. §  A berendezés létesítésére, üzembe helyezésére, rendeltetésszerű használatára, alkalmasságának ellenőriztetésére, 
biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó kötelesség megszegése esetén a  Hatóság az  épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (4) bekezdése alapján szabhat ki bírságot.

13. Műszaki-biztonsági követelmények

24. § (1) A  rendelet hatálya alá tartozó felvonót, mozgólépcsőt, mozgójárdát úgy kell megtervezni, létesíteni, telepíteni, 
üzembe helyezni, üzemeltetni és rendszeresen karbantartani, hogy az megfeleljen az e rendeletben és a 29. §-ban 
foglaltak figyelembevételével a vonatkozó szabványokban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek.

 (2) A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik:
a) a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért,
b) a műszaki biztonsági szempontok érvényesítéséért,
c) a jogszabályokban előírtak betartásáért,
d) a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozó szabványok alkalmazásáért,
e) az egészségvédelmi előírások betartásáért,
f ) a tűzvédelmi előírások betartásáért,
g) a balesetelhárítási és a munkavédelmi előírások betartásáért,
h) a környezetvédelmi követelmények kielégítéséért és betarthatóságáért,
i) a tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért,
j) a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért,
k) a gazdaságossági szempontok érvényesítéséért.

 (3) Tervezői jogosultsággal alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséggel, gépészmérnöki vagy 
okleveles gépészmérnöki, villamosmérnöki vagy okleveles villamosmérnöki, közlekedésmérnöki vagy okleveles 
közlekedésmérnöki oklevéllel, és legalább öt év tervezői gyakorlattal rendelkező személyek rendelkezhetnek. 
A berendezések tervezésére való jogosultság – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a következőkre terjed ki:
a) felvonók és mozgólépcsők teljes körű tervezése,
b) felvonók és mozgólépcsők alkatrészeinek, biztonsági berendezéseinek, vezérlésének és hajtásának, továbbá 

a  komplett berendezések tervezése és telepítéstervezése kiegészítve a  szükséges statikai és dinamikai 
számításokkal, valamint a forgalomelemzéssel.

 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározott jogosultságokat szakmai és területi illetékesség alapján a  Magyar Mérnöki 
Kamara veszi névjegyzékbe és tartja nyilván.

25. § (1) A  felvonóknak és a  mozgólépcsőknek legalább a  létesítésük időpontjában érvényes szabványok és műszaki 
előírások követelményeinek meg kell felelniük a  29.  §-ban foglaltak figyelembevételével. Az  egyes alkatrészek, 
részegységek cseréje esetén – a  (2)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  csere időpontjában érvényes műszaki 
előírásokat kell alkalmazni. Az eltérő megoldás egyenértékűségét egy bejelentett tanúsító szervezet tanúsítványával 
kell igazolni.

 (2) Ha a cserével kapcsolatos követelményeknek műszaki okok miatt nem lehetséges eleget tenni (például a kötélcsere 
egyes esetei), az alkatrész cseréje előtt a bejelentett tanúsító szervezet előzetes állásfoglalását kell kérni.

 (3) A  bejelentett tanúsító szervezet a  (2)  bekezdésben meghatározott előzetes állásfoglalásában feltünteti a  csere 
időpontjában hatályos előírás alkalmazásának műszaki akadályát, továbbá a  csere során beépített részegység 
fontosabb tulajdonságait, valamint azt, hogy mely jelenlegi előírásnak nem felel meg, továbbá azt, hogy mely 
korábbi előírásnak vagy a jelenlegivel egyenértékű biztonságot nyújtó feltételnek felel meg.

 (4) A  bejelentett tanúsító szervezet az  előzetes állásfoglalása egy példányát a  berendezés felvonókönyvéhez 
(gépkönyv) kell csatolni.

 (5) A  függesztőelemek vagy a  hajtótárcsa cseréje, felújítása esetén jogosultsággal rendelkező tervezőnek ellenőrző 
számításokat kell végeznie, amelyet a  javítás utáni vizsgálat során az ellenőrzést végző részére be kell mutatni, és 
a felvonókönyvhöz kell csatolni.

26. § (1) Minden, e  rendelet hatálya alá tartozó berendezést a  létesítésétől, illetve teljes felújításától számított 20 naptári 
év elteltével, és ezt követően 20 évente az  éves fővizsgálat helyett szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni. 
Ezt megelőzően a  berendezést – szükség esetén – olyan módon kell teljes felújításnak alávetni, átalakítani vagy 
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kicserélni, hogy az  a  felülvizsgálat időpontjában érvényes létesítési biztonságtechnikai előírásoknak megfeleljen. 
Ez  az  építési vonatkozású előírásokra nem vonatkozik. A  megfelelő átalakítás vagy csere elmulasztása esetén 
a berendezést le kell állítani. A műemlék épületek berendezéseinek esetében a korlátozott lehetőségekre tekintettel 
az átalakítás mértékét egyedileg kell meghatározni.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést először 2020. január 1-jét követően kell alkalmazni.

14. Vegyes és záró rendelkezések

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

28. § (1) A  felvonók és a  mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és 
az  ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 5.  § (2)  bekezdése alapján korábban kijelölt szervezetek 
e  rendeletben meghatározott nyilvántartott szervezetek feladatait e  rendelet hatálybalépését követő 90. napig 
végezhetik.

 (2) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott ellenőri engedély alapján az ellenőri jogosultságok az engedély időbeli 
hatályának leteltéig, de legfeljebb az e rendelet hatálybalépésétől számított öt év leteltéig gyakorolhatóak.

29. § (1) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó, szabványrendszerrel szabályozott tevékenységek során a  vonatkozó nemzeti 
szabványokat, vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat kell alkalmazni.

 (2) Az  e  rendeletben foglalt egyes műszaki előírásoktól a  tervező eltérhet, ha a  (3)  bekezdésben foglaltak alapján 
igazolja a  Hatóság előtt, hogy az  e  rendelet előírásai szerint elérhető műszaki biztonsági szintet más módon is 
biztosítani tudja. A  megfelelő műszaki biztonsági szint eléréséről, fenntartásáról a  tervezőnek a  hatósági eljárás 
során írásban nyilatkoznia kell.

 (3) Az e rendelet alapvető műszaki biztonsági követelményeinek teljesülését a 24. § (3) bekezdésében meghatározott 
tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező igazolhatja. Az igazolás tartalmazza:
a) az eltérő műszaki megoldás dokumentációját,
b) a műszaki megoldás alkalmazásával kapcsolatos számításokat, kísérleti eredményeket,
c) az e rendelet vonatkozó előírására való hivatkozást,
d) az alapvető műszaki biztonsági követelmény teljesülésére tett intézkedéseket,
e) a tervező jogosultságának igazolását.

 (4) Ha a berendezés megfelel az e rendeletben hivatkozott nemzeti szabványoknak, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy 
a berendezés egyidejűleg megfelel az e rendeletben foglalt alapvető műszaki biztonsági követelményeknek is.

30. §  Az MKEH e rendelet kihirdetését követő 31. napig nyilatkozik arról, hogy a  felvonókkal és mozgólépcsőkkel 
kapcsolatos szakmai felügyelet és ellenőrzés önálló végzéséhez, továbbá a  felvonókról és mozgólépcsőről szóló 
központi nyilvántartás vezetéséhez szükséges, papír alapon vagy elektronikusan rögzített adatbázisoknak az  ÉMI 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól történő átvétele megtörtént.

31. § (1) Ez a rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről 
és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 13. §-ában foglalt, jelen bekezdésben felsorolt, hatályos 
európai uniós jogi aktusok rendelkezéseinek:
a) a  felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1995. június 29-i 95/16/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a  harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 

2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdés a) pontjának és 21. cikkének,
c) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

való jogáról, valamint az  1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a  64/221/EGK, a  68/360/EGK, 
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
24. cikkének,

d) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek

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

32. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MKEHr.) 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  piacfelügyeleti eljárás a  felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsági követelményeinek és 
megfelelőség tanúsításának ellenőrzésére terjed ki.”

 (2) Az MKEHr. 12. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként országos illetékességgel – az  alábbi ügyfajták tekintetében – első fokon 
a Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki:)
„h) a  nyomástartó berendezés kezelője, a  nyomástartó berendezés vizsgálója és a  nyomástartó edény gépész 
(ha  a  munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), a  tartályvizsgáló, a  tartálytisztító, valamint 
a  felvonó- és mozgólépcső ellenőr, továbbá a  földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős 
munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával,”
(kapcsolatos eljárásokban.)

 (3) Az MKEHr. 12. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként országos illetékességgel – az  alábbi ügyfajták tekintetében – első fokon 
a Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki:)
„i) a  felvonó- és mozgólépcső ellenőrök engedélyezésével és nyilvántartásba vételével, a  nyilvántartott 
szervezetekkel, valamint a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetésével”
(kapcsolatos eljárásokban.)

 (4) Az MKEHr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Kormány a  (3)  bekezdés a)–c) és i)  pontjában megjelölt tevékenység vonatkozásában a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a  szolgáltatás 
felügyeletét ellátó hatóságként a  Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a  Hivatal 
központi szervét jelöli ki.”

33. §  A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 
a következő m) ponttal egészül ki:
(Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a  műszaki biztonsági hatóság jár el a  következő 
berendezések, létesítmények tekintetében:)
„m) a  felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletben meghatározott felvonók, 
mozgólépcsők és mozgójárdák.”

34. §  Az Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

35. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

 (2) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

36. §  A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés f ) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vámhatóság a  nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben 
haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:)
„f ) gazdasági célfelhasználású gépek és villamossági termékek, egyes nyomástartó edények és rendszerek, egyes 
szállítható nyomástartó edények, bányáktól eltérő környezetbe szánt robbanásbiztos berendezések, gázfogyasztó 
készülékek, egyes kötelező hitelesítésű mérőeszközök, egyes környezetbarát tervezéssel és energiafogyasztási 
címkézéssel kapcsolatos termékek, továbbá a mozgólépcsők, mozgójárdák és felvonók esetében az MKEH-t,”
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37. §  Hatályát veszti
a) a  felvonók és a  mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és 

az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet,
b) a  piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 

c) pontja és 10. § (1) bekezdés c) pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

A berendezés kivitelezési dokumentációja 

A kivitelezési dokumentációnak az engedélyezési terveken és adatokon túl tartalmaznia kell az 
alábbiakat: 
1. az akna, a gép elhelyezésére szolgáló tér és az esetleges kerékhelyiség alaprajzát, metszeteit – az 
alaprajzi és függőleges metszeteket legalább 1:25, az akna függőleges metszetét legalább 1:50 – 
méretarányban, olyan részletességgel, hogy az alapján a berendezés egyértelműen kivitelezhető 
legyen; 
2. a felvonó statikai és szilárdságtani számítását: 

2.1. a függesztő-, illetve a vonóelemekről, 
2.2. a hajtótárcsa horony-kiképzéséről, 
2.3. a tengelyekről és tartószerkezetekről, 
2.4. a fülke vázszerkezetéről, 
2.5. a fülke vezetősínről és ha az ellensúlyon fogókészülék van, az ellensúly vezetősínről is, 
2.6. a hidraulikus munkahengerekről, nyomás alatt álló tartályokról és merev, vagy flexibilis 

csövekről, 
2.7. a felvonó-berendezés alátámasztására szolgáló acélszerkezetekről; 

3. villamos kapcsolási rajzot és tervjelmagyarázatot; 
4. műszaki leírást, mely megadja a berendezés főbb műszaki adatait, megengedett óránkénti 
indításainak, illetve hidraulikus ciklusainak számát, névleges és indítási áramfelvételét és a 
berendezésből származó elvezetendő hőteljesítményt.  
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2. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

 
I.  A berendezések létesítésének műszaki-biztonsági engedélyezési dokumentációja 

 
Építmény építési engedélyezési tervdokumentációjához a berendezésekre vonatkozóan, továbbá 
ezen berendezések létesítésének, áthelyezésének, felújításának, átalakításának és cseréjének 
engedélyezési dokumentációjához a 4. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túlmenően az 
alábbi terveket kell csatolni: 
1. Felvonók esetében:  

1.1. a helyszínrajzot;  
1.2. az akna alaprajzát (vízszintes metszetét), az akna és a fülke méreteinek, a fülke- és az 
aknaajtók szabad nyílásának és tűzállósági határértékének feltüntetésével, legalább 1:25 
méretarányban;  
1.3. az akna függőleges metszetét, az emelőmagasság, a süllyeszték mélysége, a fejmagasság, a 
fülke, az aknaajtók szabad-nyílás méretének feltüntetésével, legalább 1:50 méretarányban;  
1.4. a gép-, illetve (ha van) kerékhelyiség fő méreteit és az aknához viszonyított elhelyezkedését 
legalább 1:50 méretarányban;  
1.5. a felvonó működéséből származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, irányát és nagyságát 
az előírt dinamikus tényezők figyelembevételével, ezek számítását;  
1.6. a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével); 
1.7. az általános műszaki leírást; 
1.8. a felvonó által kiszolgált és elfoglalt helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolását. 
 

2. Mozgólépcső, valamint mozgójárda esetében:  
2.1. a felülnézetet, valamint oldalnézetet az emelőmagasság, a lépcsőszélesség és az emelkedési 
szög feltüntetésével;  
2.2. a berendezéstől származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, nagyságát és irányát; 
2.3. az általános műszaki leírást; 
2.4. a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével). 

 

II. A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi engedélyezési dokumentációja 

A berendezések használatbavételi engedélye iránti kérelemhez a következő mellékleteket kell 
csatolni: 
1. felvonó esetében a biztonsági berendezést gyártó és a felvonószerelő-vállalkozás nevét és címét, 
mozgólépcső, mozgójárda esetében a gyártó vagy a felelős forgalmazó nevét és címét; 
2. a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt 
(felszereltetett) berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat 
és a legalább 24 órás próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és biztonságos 
használatra alkalmas; 
3. az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását, üzemügyeletét 
és ‒ ha szükséges ‒ vezetését hogyan oldja meg; 
4. a berendezés kivitelezési dokumentációját. 

 
III. A berendezések megszüntetésének műszaki-biztonsági engedélyezési dokumentációja 

 
1. Amennyiben a felvonó bontásánál épület-statikai, állékonysági hatást is kell vizsgálni (például 
felvonótorony bontása), akkor a berendezés megszüntetésének dokumentációját az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az adott építményfajtára 
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vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak 
szerinti tartalommal kell összeállítani. 
2. Az 1. pontban meghatározott esetektől eltérő esetben a berendezések megszüntetési 
dokumentációjához a 4. § (4) bekezdésében meghatározott adatokon túlmenően az alábbi terveket 
kell csatolni: 

2.1. Az építmény legalább 1:500 léptékű alaprajza, azonosíthatóan az összes elbontandó és 
megmaradó berendezéssel, valamint megjelölve azokat, amelyek helyére új berendezés kerül 
(amennyiben értelmezhető). 
2.2. Forgalomelemzési számítás abban az esetben, ha az építmény továbbra is fennmarad, és 
rendelkezik további működő felvonóval, mozgólépcsővel, mozgójárdával. 
2.3. A bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó 
eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási módját, a 
munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, 
anyagok további sorsának meghatározását. 
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3. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

I. 
 Azonosító száma:      -         

FELVONÓ MŰSZAKI ADATLAP ADATTARTALMA 

1. A felvonó jellege, fajtája: ......................................................................................................... 
(pl. személy-; betegszállító-; személy-teher-; szem. kis. teher-; teher-; kisteher-; körforgó) 
Típusjel: .......................................... Gyártási v. munkaszám: .......................................... 

(pl. BKG-100) 
A befogadó építmény jellege: ................................................................................................... 

(pl. lakóház, irodaház, kórház, áruház, üzemcsarnok stb.) 
Az engedélyező hatóság: 
Engedély száma: 
ÉTDR azonosító (ha van): 

2. A felvonó beépítési helye: 
........... ir.sz. ........................................ helység ........................... utca .......... szám 

.......... (egyéb, pl. út, tér) 
egyéb (hely) azonosító: ....................................................................... 

(pl. hrsz., épület, lépcsőház stb.) 
3. A berendezés tulajdonosa: ........................................................................................................ 

........... ir.sz. ........................................ helység ........................... utca .......... szám 
.......... (egyéb, pl. út, tér) 

4. A berendezés üzemeltetője: ...................................................................................................... 
........... ir.sz. ........................................ helység ........................... utca .......... szám 

.......... (egyéb, pl. út, tér) 
5. A felvonószerelő-vállalkozás neve, címe: ........................................................... 

................................................................................................................................................... 
A szerelő cég neve, címe: ......................................................................................................... 

6. A beépítés éve: .................; A vezetősín anyaga (fülkei / ellensúly): ...................................... 
(pl. acél / acél; acél / alumínium; fabetétes / acél) 

A „felújítás” első ütemének vizsgálati dátuma: ................ év ....................... hó ........ nap 
A „felújítás” utolsó ütemének vizsgálati dátuma: ............. év ....................... hó ........ nap 

7. Teherbírás: ............................... kg, (vagy: ............. fő); Emelőmagasság: ......................... m 
8. Névleges sebesség: a) lefelé: .................................. m/s; b) felfelé: ..................................m/s 

9. A felvonó teljesítmény-igénye: .................... kW; Villamoshálózat: ....................................... 
(pl. 3 x 400 / 230 V, 50 Hz + N + PE) 

10. Az állomások / beszállóhelyek száma: ........./.......; A vezetés módja: ................................... 
(pl. mindenki által; kijelölt szem. által; vizsg. vezetővel; vegyes haszn.) 

11. A meghajtás jellege: ...........................; A meghajtómű helye: .............................................. 
(pl. kézi, „villamos” vagy hidraulikus)              (pl. felsőgépes; alsógépes; az akna mellett 

oldalt, gépház nélkül) 

12. A vezérlés jellege: .................................................................................................................. 
(pl. karos; tológombos; egyparancsos; külső hívó-küldő; legyűjtő - duplex rendszer része; fel-le 

gyűjtő szimplex) 
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13. Megjegyzés: ....................................................................................................................... 
(pl. csak a kitöltött pontok tartalma változott a korábbiakhoz képest, a „lényeges felújítások” 

végrehajtási ütemének dátuma stb.) 
................................................................................................................................................... 

14. Biztonsági felvonó-e?: [ ] nem [ ] igen 
Az akna anyaga, kivitele: .......................................................................................................... 

(pl. zárt beton, acélszerk. üvegezett torony, lépcső orsótér, panoráma stb.) 
15. Az akna mérete: .................... mm/ ...................... mm/ ...................... mm/ .................. mm 

(szélesség)     (mélység)      (süllyeszték mélysége)     (fejmagasság) 
16. A fülke belmérete: ....... x ...... x ....... mm; A fülke tömege vázszerkezettel együtt: ...... kg 

(szél. x mélység x mag.) 
Az ellensúly anyaga: ............; össztömege: .......... kg; A kötélkiegyenlítés tömege: ......... kg 

17. A hajtás és fülke közötti kapcsolat: ................................................; kötéláttétel: ................. 
(pl. kötéldobos, hajtótárcsás, közvetett hidraulikus)  (pl. 1: 1; 1: 2; 2: 1; 4: 2) 

Hajtótárcsa v. dob átmérője: ............... mm; Hidraulikus felvonó elrendezése: ...................... 
(pl. „puttonyos”, központi, két-dugattyús, löketsokszorozós stb.) 

18. A hajtógép v. hidr. tápegys. típusjele: .........; hajtómű tengelytáv: ......... mm, áttétele: ....... 
A motor típusjele: ...........................; áramneme: .....................; fordulatszáma: ................ l/p 

(pl. SHL20/DFV45)    (pl. egyenáramú, váltakozó áramú)   (névl. vagy szinkron) 
teljesítménye: ...... kW; szabályozása: .............................; max. ind. száma: .............. kapcs/ó 
(pl. nem szabályozott kétsebességes; frekvencia szab. stb.) (az esetleges külső hűtéssel együtt) 

19. A függesztőelemek száma, mérete, típusa, gyártmánya: ....................................................... 
(pl. 6 x R 11 Seale, 8 x 19, Wolf F819S-FE acélsodronykötél) 

20. A fülkei fogókészülék fajtája: .......................................... típusjele: .................................... 
(pl. fékező, merev, görgős) 

gyártója neve, címe……………………………………………………….………….. 
 

Az ellensúly fogókészülék fajtája: ..................................; típusjele: .................................... 
(pl. fékező, merev, görgős) 

gyártója neve, címe……………………………………………………….…………..A felfelé 
mozgó fülke sebességtúllépését megakadályozó szerkezet típusjele: ...................... 

Hatásmódja: [ ] a hajtótárcsára [ ] hajtótárcsa-tengelyre [ ] kötélfék [ ] felfelé működő 
fogókészülék [ ] egyéb  

Fogókészülék fajtája: .......................................... típusjele: .................................... 

gyártója neve, címe: .................................... 
 

21. A seb. határoló típusjele: .....................; Csőtörésre záró szelep típusjele: ............................ 
22. Fülkei vezetősín (ISO) jele: ..........................; szelvény-mérete: .................................... mm 

(pl. T 127/2B; V2, vagy G10-egyedi) (pl. talpszélesség x magasság x korona-vastagság;  
vagy átm. 80 x 8) 

Ellensúly vezetősín (ISO) jele: ......................; szelvény-mérete: ..................................... mm 
(pl. T 50/A, V1 vagy L60) (pl. talpszélesség x magasság x korona-vastagság;  

vagy 60 x 60 x 8) 
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23. Az aknaajtók szabadnyílása: ....x............... mm; kialakítása: ................................................. 
(szélesség x magasság) (pl. négyszárnyú centrál-teleszkópos, csuklópántos stb.) 

tűzállósági határértéke: TH = ........ perc; az aknaajtó anyaga: ................................................. 
(pl. fa, dróthálós, üveg, üvegezett, fémlemez) 

működtetése: .......................................; típusjele: .......................; darabszáma: ............. db 
(pl. kézi, gépi, fél-önműködő) 

24. A fülkeajtó(k) szabadnyílása: ............x........ mm; kialakítása: .............................................. 
(szélesség x magasság) (pl. négyszárnyú centrál-teleszkópos, harmonika stb.) 

A fülkeajtó működtetése: ...........................; típusjele: ......................; darabszáma: ........... db 
(pl. kézi, gépi, fülkeajtó nélkül, fénysorompóval) 

25. A vezérlés típusjele: ........................................; kivitele: ....................................................... 
(pl. BMT-300)                (pl. relés, elektronikus) 

 
26. Fülke ütköző(k) típusjele: ……………………..…… ; db száma: ……………;  

 
 gyártója neve, címe: …………………………………………………………… 

 
Ellensúly (kiegyenlítő súly) ütköző(k) típusjele: ……………………..…… ; db száma: ……………;  
 gyártója neve, címe: …………………………………………………………… 

 
27. Fülke akaratlan elmozdulása ellen védő berendezés típusjele: ………………………………………...;  
 

gyártója neve, címe: ……………………………………..……………………………… 
 
28. Aknaajtó biztonsági zár típusjele: ……………………..…… ;  
 

gyártója neve, címe: ……………………………….………………….………………… 
 

Fülkeajtó biztonsági zár típusjele: ……………………..…… ;  
 

gyártója neve, címe: …………………………………………………………………….. 
 
29. Biztonsági kapcsolás elektronikus építőelemekkel vagy programozható elektronikus rendszer  

 
típusjele: ……………………..……;  

 
gyártója neve, címe: …………………………………………………….…………………. 

 
30. Egyéb lényeges jellemzők: ..................................................................................................... 

Kelt: ............................................. 

P. H. 

........................................................... 
a kitöltő (cége / neve) aláírása 
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II. 

Azonosító száma:      -         

MOZGÓLÉPCSŐ/MOZGÓJÁRDA MŰSZAKI ADATLAP ADATTARTALMA 

1. [ ] MOZGÓLÉPCSŐ               [ ] MOZGÓJÁRDA 
Típusjel: .................................................. Gyártási vagy munkaszám: ..................................... 

(pl. TH-9300-SC) 
[ ] tömegközlekedési [ ] általános („áruházi”) dőlésszöge: ........° (a vízszinteshez képest) 
A befogadó építmény jellege: ................................................................................................... 

(pl. irodaház, áruház, aluljáró, METRO stb.) 
Az engedélyező hatóság: ................................. 
Engedély száma: ................................. 
ÉTDR azonosító (ha van): ................................. 

2. A berendezés beépítési helye: 
................. ir.sz. ................................. helység ............................................. utca ........... szám 

.......... (egyéb, pl. út, tér) 
egyéb (hely) azonosító: ............................................................................................................. 

(pl. hrsz., épület, lépcsőház stb.) 
3. A berendezés tulajdonosa: ........................................................................................................ 

................. ir.sz. ................................. helység ............................................. utca ........... szám 
.......... (egyéb, pl. út, tér) 

4. A berendezés üzemeltetője: ...................................................................................................... 
................. ir.sz. ................................. helység ............................................. utca ........... szám 

.......... (egyéb, pl. út, tér) 
5. A gyártó neve, címe: ........................................................... 

................................................................................................................................................... 
6. A szerelő cég neve, címe: ......................................................................................................... 

7. A beépítés éve: ......................................................................................................................... 
A „felújítás” első ütemének vizsgálati dátuma: ............... év .......................... hó ...... nap 
A „felújítás” utolsó ütemének vizsgálati dátuma: ............ év ......................... hó ...... nap 

8. A berendezés szállítási teljesítménye: .................... fő/óra; névleges sebessége: ............. m/s 
9. A hordfelület névl. szélessége: .................... m 
10. A mozgólépcső emelőmagassága: .................... m; A mozgójárda pályahossza: .............. m 
11. Teljesítményigény: ............................. kW; Villamos hálózat: ............................................ 

(pl. 3 x 400 / 230 V, 50 Hz + N + PE) 

12. Megjegyzés: ........................................................................................................................... 
(pl. csak a kitöltött pontok tartalma változott a korábbiakhoz képest, a „lényeges felújítások” 

végrehajtási ütemének dátuma stb.) 

13. A berendezés kivitele: [ ] kültéri [ ] beltéri 
A vázszerkezet korrózióvédelme: ............................................................................................. 

(pl. tűzi-horganyozás, vagy korrózió-gátló alapozás fedőfestéssel stb.) 
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14. A hajtás típusjele: .................; Hajtómű tengelytáv.: .................. mm; áttétel: ...................... 
15. A motor típusjele: .................................................; teljesítménye: .............................. kW 

áramneme: [ ] egyenáram [ ] váltakozó áram 
feszültsége: ............................ V; fordulatszáma: ................. l/perc (névleges v. szinkron) 

16. Az üzemi fék kialakítása: ....................................................................................................... 
(pl. elektromechanikus tárcsafék) 

17. Kiegészítő (biztonsági) fék: [ ] nincs [ ] van, kialakítása: ...................................................... 
18. A vonólánc fajtája: ................................................................................................................. 

(pl. acél, csuklós lánc) 
a szakítóerő nagysága: ........................................................................................................ kN 

19. A mozgókorlát azonosítója, fajtája: ........................................ 
a szakítóerő nagysága: ......................................................................................... kN 

20. A lépcsőkocsi, járólap, illetve heveder szerkezeti anyaga: .......................................................... 
A lépcsőkocsi, járólap, illetve heveder járófelületének anyaga: .................................................... 
A heveder szakítóerejének nagysága: ................................................................................. kN 

21. A mellvéd anyaga: [ ] üveg: [ ] egyéb: ................................................................................... 

22. A vezérlés típusjele: ............................................................................................................... 
23. A használat módja: [ ] állandó üzemű 

[ ] önműködő indítású / leállítású 
[ ] egyéb: ................................................................................................... 

24. A berendezés karbantartójának (cég) neve: ........................................................................... 
25. Egyéb lényeges jellemző (különlegesség, pl. frekv. szab. hajtás, íves pálya stb.): ................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Kelt.: ........................................ 

P. H. 

............................................................... 
a kitöltő (cége / neve) aláírása 
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4. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

Kérelem adattartalma 
a felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatához szükséges 

ellenőri engedély megszerzése, módosítása vagy meghosszabbítása iránt  
 

1. Az engedélyt kérő személy adatai: .................................................................................................... 
1.1. Neve: 

Születési neve: ................................................................................................................................ 
Anyja neve: ................................................................................................................................... 
Születési helye, ideje: .................................................................................................................... 
Lakóhely, székhely: ........................................................................................................................ 
Személyi igazolvány száma: ........................................................................................................... 
Adószáma vagy adóazonosító jele:……………………………………………………… 
Telefon: ........................................................................................................................................... 
Telefax: .......................................................................................................................................... 
E-mail: .......................................................................................................................................... 

1.2. Szakképesítése: 
Végzettsége(i): ................................................................................................................................ 
Okl. száma, kelte: ............................................................................................................................ 
Az oklevelet kibocsátó felsőfokú oktatási intézmény neve: ........................................................... 

1.3. Gyakorlata: 
1.3.1. milyen szakterületen szerzett gyakorlatot: 

.................................................................................. 
1.3.2. milyen munkakörben: 

.................................................................................................................. 
1.3.3. a szakirányú gyakorlat időtartama: 

.............................................................................................. 
1.4. Milyen szakirányú tanfolyamot végzett: 

........................................................................................ 
1.4.1. száma, kelte: 

................................................................................................................................ 
1.4.2. mire jogosít: 

................................................................................................................................. 
1.5. Korábbi (2 évre visszamenőleg) szakirányú tevékenysége: 

......................................................... 
1.6. a továbbképzés elvégzésének igazolásával kapcsolatos adatok: 
1.6.1. száma, kelte: 
1.6.2. tárgya: 
 

2. Az engedély birtokában hol kíván ellenőri tevékenységet folytatni: 
2.1. az ország 

2.1.1. az alábbi megyék: 
........................................................................................................................ 

2.1.2. az alábbi városok: 
........................................................................................................................ 

2.2. a főváros 
2.2.1. az alábbi fővárosi kerületek: 

........................................................................................................ 
területén. 
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3. Mire kéri az engedélyt: 

3.1. felvonóra, 
3.2. mozgólépcsőre (mozgójárdára). 

 
4. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módja: 

4.1. átutalással* 
4.2. készpénzátutalási-megbízással 

 
*Átutalás esetén kérjük a banki kivonatot csatolni. 
 
Alulírott mint az ellenőri engedély kiadását kérelmező személy büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy az 1-4. pontban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: ............................................................................... 

kérelmező aláírása 
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5. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

Kérelem adattartalma 
a szervezet e rendelet szerinti nyilvántartásba vételéhez 

1.  A nyilvántartásba vételt kérő szervezet adatai 
 

    1.1. 
A szervezet neve és címe (székhelye) 

     Név: 
     Cím: 
     Telefon: 
     Telefax: 
      

1.2. 
A cégbejegyzés adatai 

     Cégbíróság: 
     A cégbejegyzés kelte: 
       száma: 
     Szervezeti forma (rt., kft. stb.): 
    

1.3. 
A szervezet adószáma: 
 
1.4. 
A szervezet felelős vezetője 

     Név: 
     Beosztás: 
     Cím: 
     Telefon: 

 Telefax: 
 

   
 

2. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módja: 
2.1. átutalással* 
2.2. készpénzátutalási-megbízással 
 
*Átutalás esetén kérjük a banki kivonatot csatolni. 
 

 3.  A szervezet alkalmazott ellenőrei 
   Neve: 
   Ellenőri engedélyének száma: 
   Ellenőri engedélyének érvényességi ideje: 
  
 4.  A szervezet rendelkezik-e a tevékenysége során esetlegesen okozott kár pénzügyi 

fedezetére a várható kockázattal, valamint árbevételével arányos összegű 
felelősségbiztosítással hazai biztosítónál 

   hol: 
   milyen összegben: 
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 5.  Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a bejelentéshez kapcsolódó tevékenységével 
összefüggő információk bizalmas kezelését biztosítja figyelemmel az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseiben foglaltakra is: 

    
 6.  Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az eljárási szabályzatát a tevékenységét igénybe 

vevők részére nyilvánosságra hozta-e vagy nyilvánosságra fogja-e hozni: 
    

 
7. Alulírott mint a nyilvántartásba vételt kérő szervezet felelős vezetője kijelentem, hogy 
az 1-6. pontban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 Kelt: ......................................................................... 
  
 ...................................................................... 
 (a szervezet felelős vezetője) 
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6. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

 
Tervezői nyilatkozat a 4. § szerint kérelemre indult engedélyezési eljárásban 

1. A tervező neve: 
2. A tervező címe (telefonszáma): 

3. A tervezett létesítmény megnevezése és címe: 
4. E nyilatkozathoz tartozó munkához a ............................. rajzszámú dokumentáció tartozik. 

5. Alulírott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki 
(nyilvántartási) számom: 

6. Nyilatkozom továbbá, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet- és 
vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. 

6.1. A felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó műszaki előírásoktól való eltérés nem vált 
szükségessé. 
6.2. A felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó műszaki előírásoktól való eltérés esetében 
az alkalmazott eltérés megfelelőségét és egyenértékűségét igazoló tanúsítvány megjelölését 
a mellékelt dokumentum tartalmazza. 

 
.................................  

aláírás 
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7. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

 
 
1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 108-as sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

 

 (A B C D E F G H I J 
1 Szakképesítés 

azonosító száma 
             

 2 Szint 
Tanul- 
mányi  
terület 

Sor-
szám 

Szakképesítések/szakképesítés- 
ráépülések megnevezése 

Szakma- 
csoport 

Ágazati  
besorolás 

Iskolai 
rend- 
szerű  

képzési  
idő 

Iskola- 
rendszeren  

kívüli  
képzési idő 

A képzés  
munka- 
rendje 

A szakképesítésért  
felelős miniszter 

3 1 2 3 4 5 6 7 8) 
„108 62 521 01 Felvonóellenőr 5 IX - 250-350 óra TK iparügyekért 

felelős miniszter” 
 
 
2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 312-es sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

 

 (A B C D E F G H I J 
1 Szakképesítés 

azonosító száma 
             

 2 Szint 
Tanul- 
mányi  
terület 

Sor-
szám 

Szakképesítések/szakképesítés- 
ráépülések megnevezése 

Szakma- 
csoport 

Ágazati  
besorolás 

Iskolai 
rend- 
szerű  

képzési  
idő 

Iskola- 
rendszeren  

kívüli  
képzési idő 

A képzés  
munka- 
rendje 

A szakképesítésért  
felelős miniszter 

3 1 2 3 4 5 6 7 8) 
„312 62 521 02 Mozgólépcső ellenőr 5 IX - 250-350 óra TK iparügyekért 

felelős miniszter” 
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8. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

 
 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 17. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 (A B C D E 
1. Bevonás és 

közreműködés feltétele 
Szakkérdés Hatósági eljárás Első fokon 

eljáró hatóság 
Másodfokon eljáró 
hatóság) 

„17. 1. Ha az építési 
tevékenység  
1.1. hatósági felügyelet 
alá tartozó nyomástartó 
berendezést,  
1.2. éghető vagy 
veszélyes folyadék 
tartályt,  
1.3. ipari vagy 
mezőgazdasági 
gázfogyasztó 
készüléket,  
1.4. legalább 50 kVA 
beépített 
összteljesítményű és 0,4 
kV vagy nagyobb 
feszültségű villamos 
berendezést, rendszert 
érint.  
2. Felvonó, 
mozgólépcső vagy 
mozgójárda létesítése, 
vagy bontása esetén, 
amennyiben a 
létesítéséhez vagy 
bontásához építésügyi 
hatósági engedélyhez 
kötött építési vagy 
bontási tevékenység 
szükséges. 

A bevonás 
feltételeként 
meghatározott 
építményekkel, 
berendezésekkel 
összefüggő 
jogszabályban 
meghatározott 
műszaki 
biztonsági 
követelmények. 

a) építési,  
b) bontási, 
c) összevont,  
d) az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási,  
e) használatbavételi,  
f) fennmaradási  
engedélyezési eljárás 

Fővárosi és 
megyei 
kormányhivatal 
mérésügyi és 
műszaki 
biztonsági 
hatósága 

Magyar 
Kereskedelmi 
Engedélyezési 
Hivatal” 
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9. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez  

 
 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet IV. része a következő 
3. ponttal egészül ki: 
 
„3. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) hatálya alá tartozó berendezések esetében, az 1. és 2. pontban meghatározottaktól 
eltérően a Rendeletben, a kérelemhez előírt tartalmú dokumentáció és nyilatkozat.” 
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A Kormány 147/2014. (V. 5.) Korm. rendelete
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
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.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklet 
4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. Gönci Járási Hivatal
Székhely: Gönc
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Arka
Baskó
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Felsődobsza
Fony
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Pere
Regéc
Sima
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta”

 (2) Az R. 1. melléklet 4.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.13. Szerencsi Járási Hivatal
Székhely: Szerencs
Alsódobsza
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
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Prügy
Rátka
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc”

 (3) Az R. 1. melléklet 13.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.9. Monori Járási Hivatal
Székhely: Monor
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Gyömrő
Káva
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Pánd
Péteri
Pilis
Vasad”

 (4) Az R. 1. melléklet 13.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.10. Nagykátai Járási Hivatal
Székhely: Nagykáta
Farmos
Kóka
Mende
Nagykáta
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri”

2. §  Ez a  rendelet az  önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a  nemzetiségi önkormányzati képviselők 
2014. évi általános választásának napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 148/2014. (V. 5.) Korm. rendelete
a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, 
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § (1)  bekezdésében, valamint 
a  haditechnikai termékek gyártásának és a  haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005.  évi 
CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A  haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R.) 28. § (2) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„i) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2014. január 29-ei, 2014/18/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

4. §  Ez a  rendelet a  2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  védelmi vonatkozású termékek jegyzéke 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. január 29-ei, 2014/18/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 148/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

3 
 

1. melléklet a …/2014. (… …) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelethez 

    

Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzéke 

Általános megjegyzések: 

1. A jelen jegyzékben szereplő „kifejezetten katonai” kifejezés a katonai, 
nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti fogalomkört is tartalmazza. 

2. Az „idézőjelben” lévő kifejezések definíciók. Fogalom-meghatározásuk a lista „A 
listában szereplő kifejezések fogalom meghatározása” című mellékletében található. 

3. A vegyi anyagok névvel és CAS-számmal vannak felsorolva. Az azonos 
szerkezeti képletű vegyi anyagok (beleértve a hidrátokat is) engedélykötelesek, 
függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CAS-számok segítenek annak 
megállapításában, hogy az adott vegyi anyag vagy keverék engedélyköteles-e, 
tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi 
azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-
számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző 
CAS-számuk lehet. 

4. Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termék 
megnevezés (vagy márkanév) szerepel, ott értelemszerűen a magyar nyelvű termék-
meghatározás alá eső termék is engedélyköteles. 

 

I. fejezet 
(ML 1) 

Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata 
fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a 

következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 

Megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik: 

a) a kifejezetten vaktöltényhez tervezett tűzfegyverekre és azokra, amelyek 
alkalmatlanok lövedék kilövésére; 

b) azokra a tűzfegyverekre, amelyeket kifejezetten a legfeljebb 500 m hatótávolságú, 
kikötött végű, robbanótöltetet vagy kommunikációs csatornát nem tartalmazó, 
irányított lövedékek indítására terveztek; 

c) azokra a fegyverekre, amelyek nem központi gyújtású lőszert használnak és nem 
teljesen automatikus tüzelési rendszerűek. 
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a) puskák és vegyescsövű fegyverek, kézifegyverek, géppuskák, géppisztolyok és 
sorozatvetők; 

Megjegyzés: Az ML1. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre: 

a) az 1938 előtt gyártott puskák és kombinált fegyverek; 

b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák és kombinált fegyverek másolatai; 

c) az 1890 előtt gyártott kézifegyverek, sorozatvetők és géppuskák és azok másolatai; 

b) sima csövű fegyverek, a következők szerint: 

1. kifejezetten katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek; 

2. más sima csövű fegyverek, a következők szerint: 

a) teljesen automata típushoz tartozó fegyverek; 

b) félautomata és pumpás működtetésű típushoz tartozó fegyverek; 

Megjegyzés: Az ML1. fejezet b) pontja nem vonatkozik a következőkre: 

a) az 1938 előtt gyártott sima csövű fegyverek; 

b) az eredetileg 1890 előtt gyártott sima csövű fegyverek másolatai; 

c) a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem 
lehetnek kifejezetten katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek; 

d) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek: 

1. háziállatok levágása; 

2. állatok elkábítása; 

3. szeizmikus vizsgálatok; 

4. ipari lövedékek kilövése; vagy 

5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása. 

NB.: A hatástalanító eszközök tekintetében lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének ML4. fejezetét és 1A006. pontját. 

c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek; 

d) az ML1. fejezet a), b) és c) pontjában meghatározott fegyverek leszerelhető 
tölténytárai, hangtompítói, az ilyen fegyverekhez tartozó különleges fegyverállványok, 
optikai fegyver-célzókészülékek és lángrejtők. 
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Megjegyzés: Az ML1. fejezet d) pontja nem vonatkozik az elektronikus 
képfeldolgozás nélküli legfeljebb kilencszeres nagyítású, optikai fegyver-
célzókészülékekre, amennyiben azokat nem kimondottan katonai felhasználás céljából 
tervezték vagy alakítottak át, vagy amennyiben azok nem tartalmaznak kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett hajszálvonal-hálózatos lemezeket. 

II. fejezet 
(ML 2) 

20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 
12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az 

azokhoz tervezett különleges részegységek, a következők szerint: 

a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, 
sorozatvetők, katonai lángszórók, puskák, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, sima csövű 
fegyverek és az ezekhez tartozó lángrejtő eszközök. 

1. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, 
tároló tartályokat, és más különlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. 
fejezet a) pontjában meghatározott berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez 
használatosak. 

2. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre: 

a) az 1938 előtt gyártott puskák, sima csövű fegyverek és kombinált fegyverek; 

b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák, sima csövű fegyverek és kombinált 
fegyverek másolatai; 

c) az 1890 előtt gyártott ágyúk, tarackok, gépágyúk és aknavetők; 

d) a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek 
nem lehetnek kifejezetten katonai célra tervezve vagy automata tüzelési 
rendszerűek; 

e) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek: 

1. háziállatok levágása; 

2. állatok elkábítása; 

3. szeizmikus vizsgálatok; 

4. ipari lövedékek kilövése; vagy 

5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása. 

NB.: A hatástalanító eszközök tekintetében lásd a kettős felhasználású 
termékek és technológiák uniós jegyzékének ML4. fejezetét és 1.A.006. 
pontját; 
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f) a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, robbanó töltetet vagy 
kommunikációs csatornát nem tartalmazó, irányított lövedékek kézi indítói. 

b) Füst, gáz és pirotechnikai vetők vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai 
felhasználásra terveztek vagy alakítottak át. 

Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelzőpisztolyra. 

c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező fegyverirányzékok és 
fegyverirányzék-rögzítő szerelékek: 

1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és 

2. kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezték. 

d) A kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett 
fegyverállványok és leszerelhető tölténytárak. 

III. fejezet 
(ML 3) 

Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges 
részegységek a következők szerint: 

a) az ML1., ML2. vagy ML12. pontban meghatározott fegyverek és fegyverzetek 
lőszerei; 

b) az ML3. fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten lőszerekhez tervezett 
gyújtószerkezetek. 

1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározott alkatrészek 
felölelik az alábbiakat: 

a) fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedékcsészék, 
hüvelycsatlakozók, forgó hevederek és lőszerek fém alkatrészei; 

b) biztosító és élesítő eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó 
eszközök; 

c) egyszeri működésű, nagy teljesítményű tápegységek; 

d) éghető töltényhüvelyek; 

e) többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek. 

2. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik azon lőszerre, amely lövedék 
nélkül kerül leperemezésre (vaktöltény), valamint az átlyuggatott lőporkamrás vaklőszerre. 
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3. megjegyzés: Az ML3. fejezet nem vonatkozik azon lőszerre, amelyet kifejezetten az alábbi 
célra terveztek: 

a) jelzés; 

b) madárriasztás; vagy 

c) olajkút gázfáklya begyújtása. 

IV. fejezet 
(ML 4) 

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és 
töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek a következő felsorolás 

szerint, továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek: 

NB 1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet. 

NB 2: A légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS) vonatkozásában lásd az ML4. 
fejezet c) pontját. 

a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst- és 
ködgránátok, nem irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, 
mélységi robbanó töltetek, romboló eszközök, romboló készletek, "pirotechnikai 
eszközök", töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök 
jellemzőit szimulálják). 

Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglal: 

a) füst- és ködgránátokat, gyújtóbombákat, és robbanó eszközöket; 

b) rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait. 

b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező berendezések: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; és 

2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggő "tevékenység" céljára tervezték: 

a) az ML4. fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike; vagy 

b) rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k). 

Műszaki megjegyzés: 

Az ML4. fejezet b) pont 2. alpontjának alkalmazásában a "tevékenység" a 
következőkre vonatkozik: kezelés, indítás, telepítés, irányítás, leszerelés, 
robbantás, működtetés, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává 
alakítás, zavarás, keresés, felfedés, leállítás vagy megsemmisítés. 
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1. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal: 

a) mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1000 kg gáznak a 
folyékony alakban történő előállítására alkalmas; 

b) úszóképes villamos vezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas. 

c) Légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS). 

Megjegyzés: Az ML4. fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével 
rendelkező AMPS-ekre: 

a) Az alábbi rakétajelző érzékelők bármelyike: 

1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkező passzív 
érzékelők; vagy 

2. aktív pulzált doppler rakétajelző érzékelők. 

b) Ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek. 

c) Látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a föld-levegő rakéták 
eltérítésére; és 

d) "Polgári légi járműre" felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkezik: 

1. az AMPS csak olyan konkrét "polgári légi járművön" működtethető, amelybe az 
adott konkrét AMPS-t beszerelték, és amely rendelkezik az alábbiak valamelyikével: 

a) polgári típusú minősítéssel; vagy 

b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által 
elismert okmánnyal; 

2. az AMPS a "szoftverhez" való jogosultatlan hozzáférés megakadályozására szolgáló 
védelmet alkalmaz; és 

3. az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a 
rendszer működését, ha azt eltávolították abból a "polgári légi járműből", amelyikbe 
eredetileg beszerelték. 
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V. fejezet 
(ML 5) 

Kifejezetten katonai célra tervezett tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó 
eszközök, továbbá a kapcsolódó rendszerek, teszt és illesztő és ellentevékenység 
berendezései és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények a 

következők szerint: 

a) fegyverirányzékok, bombavető számítógépek, lövegbeállító irányzó berendezések és 
fegyverzetirányító rendszerek; 

b) célfelderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek; 
felderítés, adatfúzió, felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs 
berendezések; 

c) az ML5. fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni ellentevékenység 
eszközei; 

Megjegyzés: Az ML5. fejezet c) pontjának alkalmazásában az ellentevékenység eszközei 
közé tartoznak a felderítő berendezések is. 

d) az ML5. fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához vagy 
illesztéséhez használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek. 

VI. fejezet 
(ML 6) 

Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint: 

NB.: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet. 

a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi 
járművek és részegységeik. 

Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában foglalja 
a pótkocsikat is. 

b) Egyéb szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint: 

1. Az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező járművek: 

a) járművek, amelyeket a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a 
megfelelő nemzeti szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet 
biztosító anyagokkal vagy részegységekkel gyártottak vagy láttak el; 

b) olyan hajtómű, amely egyszerre hajtja meg mindkét elülső és hátulsó kereket, az 
olyan járműveket is beleértve, amelyek teherszállítás céljára további kerekekkel 
rendelkeznek, függetlenül attól, hogy azokat meghajtják-e vagy sem; 
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c) a jármű teljes (bruttó) súlya meghaladja a 4500 kg-ot; és 

d) terepjáró használatra tervezték vagy alakították át. 

2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező részegységek: 

a) kifejezetten az ML6. fejezet b)1. pontjában meghatározott járművekhez tervezték; 
és 

b) a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti 
szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosít. 

NB: Lásd még az ML13. fejezet a) pontját. 

1. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat: 

a) harckocsik és más katonai fegyverzettel ellátott járművek, valamint fegyverek 
rögzítésre szolgáló előkészítéssel, vagy aknatelepítő, vagy az ML4. fejezetben 
meghatározott lőszerek indítására szolgáló eszközökkel ellátott katonai járművek; 

b) páncélozott járművek; 

c) kétéltű és mély gázló képességgel rendelkező járművek; 

d) mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére 
szolgáló berendezések vontatására vagy szállítására használt járművek. 

2. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi jármű kifejezetten 
katonai használatra történő átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy 
mechanikai változtatással, amely magában foglal egy vagy több kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak: 

a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten golyóálló tulajdonsággal terveztek; 

b) az alapvető fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy 
járműkabin); 

c) különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez; 

d) világítás elsötétítésére való alkalmasság. 

3. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan polgári járművekre, amelyeket 
pénz- vagy értékszállításra terveztek vagy alakítottak át. 

4. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan járművekre, amelyek megfelelnek 
az alábbi kritériumok mindegyikének: 

a) 1946 előtt gyártották; 
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b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott és 1945 után gyártott 
eszközökkel, kivéve a jármű eredeti alkatrészeinek vagy tartozékainak másolatait; és 

c) nincsenek felszerelve az ML1., ML2. vagy ML3. fejezetben meghatározott 
fegyverrel, kivéve, ha az működésképtelen és alkalmatlan lövedék kilövésére. 

 

VII. fejezet 
(ML 7) 

Vegyi vagy biológiai mérgező harcanyagok, "tömegoszlató harcanyagok", radioaktív 
anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők és anyagok a következők szerint: 

a) "Háborús felhasználáshoz igazított" biológiai vagy radioaktív harcanyagok, amelyek 
képesek emberekben vagy állatokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi 
kultúrákban vagy a környezetben kárt tenni. 

b) Vegyi harcanyagok (CW), beleértve: 

1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok: 

a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil 
(metil, etil, n-propil vagy izopropil) - fluorfoszfonátok, úgymint: 

Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8); és 

Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0); 

b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-
dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgymint: 

Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6); 

c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt), 
S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil 
vagy izopropil) foszfonotiolátok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint: 

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9); 

2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok: 

a) kénmustárok, úgymint: 

1. 2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5); 

2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505-60-2); 

3. bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6); 
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4. 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8); 

5. 1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2); 

6. 1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7); 

7. 1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8); 

8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1); 

9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8); 

b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint: 

1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541-25-3); 

2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1); 

3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8); 

c) nitrogénmustárok, úgymint: 

1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8); 

2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2); 

3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1); 

3. cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint: 

a) 3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2); 

4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint: 

a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF); 

b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav (CAS 93-76-5) keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (CAS 94-
75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9)); 

c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következők szerint: 

1. alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint 

DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3); 

2. o.-alkil (amelyben a H egyenlő vagy kevesebb, mint C10, beleértve a cikloalkilt) O-2-
dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) 
foszfonitok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint: 

QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8); 
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3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7); 

4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5). 

d) "Tömegoszlató anyagok", aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok 
kombinációi, beleértve: 

1. α-bromofenilacetonitril, (α-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8); 

2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-
1); 

3. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4); 

4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8); 

5. 10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9); 

6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9) 

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a "tömegoszlató 
harcanyagokra", amelyek kiszerelése egyedi és személyes önvédelemre szolgál. 

2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési és 
gyógyászati célokra azonosított és csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi 
anyagokra és azok kombinációira. 

e) A következőkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett 
részegységek szétterítésére tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett vagy átalakított berendezések: 

1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjaiban meghatározott anyagok; vagy 

2. az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi harcanyagok. 

f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítő 
berendezések, részegységek és vegyi keverékek a következők szerint: 

1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem céljára 
tervezett vagy átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek; 

2. az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett 
létesítmények vegyi mentesítésére tervezett vagy átalakított berendezések és azok 
részegységei; 

3. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett 
létesítmények mentesítésére kifejlesztett vagy előállított vegyi keverékek. 
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Megjegyzés: Az ML7. fejezet f) 1. alpontja magában foglalja a következőket: 

a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett, vagy átalakított 
légkondicionáló berendezések; 

b) védőruházat. 

NB: A polgári gázálarcok, védő- és fertőtlenítő felszerelésekről további 
részletek a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1A004. pontjában is találhatók. 

g) Az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére 
vagy azonosítására tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett vagy átalakított berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett 
részegységek. 

Megjegyzés: Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérő 
doziméterekre. 

NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. 
pontját. 

h) A kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok 
érzékelésére vagy azonosítására tervezett vagy feldolgozott "biopolimerek" és az ezek 
előállításához használt specifikus sejtkultúrák. 

i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló "biokatalizátorok" és 
azok biológiai rendszerei a következők szerint: 

1. a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok 
semlegesítésére és lebontására tervezett "biokatalizátorok", amelyek a biológiai rendszerek 
irányított laboratóriumi szelekciója, vagy genetikai manipulációja eredményeként jönnek 
létre; 

2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában 
meghatározott "biokatalizátorok" előállításához szükséges specifikus genetikai információt az 
alábbiak szerint: 

a) "expressziós vektorok"; 

b) vírusok; 

c) sejtkultúrák. 

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következőkre: 

a) cianogén-klorid (CAS 506-77-4); Lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.5. pontját. 

b) hidrogén-cianid (CAS 74-90-8); 
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c) klór (CAS 7782-50-5); 

d) karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.4. pontját. 

e) difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8); 

f) xylyl bromide, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); 

g) benzil-bromid (CAS 100-39-0); 

h) benzil-jodid (CAS 620-05-3); 

i) brómaceton (CAS 598-31-2); 

j) cianogén-bromid (CAS 506-68-3); 

k) bróm metil-etil-keton (CAS 816-40-0); 

l) klóraceton (CAS 78-95-5); 

m) etil-jódacetát (CAS 623-48-3); 

n) jódaceton (CAS 3019-04-3); 

o) klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák 
uniós jegyzékének 1C450.a.7. pontját. 

2. megjegyzés: Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pontjának 2. alpontjában meghatározott 
sejtkultúrák és biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak a 
polgári célt szolgáló sejtekre vagy biológiai rendszerekre, amelyeket például a 
mezőgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, állatgyógyászatban, 
környezetvédelemben, hulladék feldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak. 

VIII. fejezet 
(ML 8) 

"Energiahordozó anyagok" és kapcsolódó összetevők, a következők szerint: 

1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. 
pontját. 

2. NB: Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. pontot, valamint a kettős felhasználású 
termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A008. pontját 

Technikai megjegyzés 

1. Az ML8. fejezet alkalmazásában a keverék két vagy több anyag összetételét jelenti, 
amelyek közül legalább az egyik az ML8. pontban szerepel. 
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2. Ez a lista az ML8. pontban szereplő minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha nem a 
feltüntetett alkalmazásra szolgál (pl. a TAGN főképpen robbanóanyagként használatos, de 
üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert). 

a) "Robbanóanyagok" és azok keverékei: 

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS 
97096-78-1); 

2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 117412-28-9); 

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-oxid) 
(CAS 117907-74-1); 

4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); CL-20 klatrátjai 
(lásd még VIII. fejezet g) "Perkurzorok" 3. és 4. alpontjait); 

5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4); 

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3); 

7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6); 

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin); 

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6); 

10. DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-hexanitrobiphenyl vagy dipicramide)(CAS 17215-44-
0); 

11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8); 

12. furazanok a következők szerint: 

a) DAAOF (diaminoazoxifurazan); 

b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3); 

13. HMX és változatai az alábbiak szerint: 

a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-
tetrazokin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 2691-41-0); 

b) HMX difluoroaminált analógjai; 

c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, 
tetranitroszemiglikouril vagy keto-biciklikus HMX) (CAS 130256-72-3); 

14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9); 
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15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0); 

16. imidazolok, a következők szerint: 

a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol]; 

b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0); 

c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol); 

d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol]; 

e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol); 

17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin]; 

18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9); 

19. polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal; 

20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2); 

21. RDX és változatai: 

a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-1,3,5-
triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS 121-82-4); 

b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029-35-1); 

22. TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS 4000-16-2); 

23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) (lásd még a VIII. fejezet g) 
"Prekurzorok" 7. alpontját); 

24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin]; 

25. tetrazolok a következők szerint: 

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol); 

b) TNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol]; 

26. tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8); 

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (lásd még a VIII. 
fejezet g) "Prekurzorok" 6. alpontját); 

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (lásd még a VIII. fejezet g) 
"Prekurzorok" 2. alpontját); 
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29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7); 

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9); 

31. triazinok a következők szerint: 

a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0); 

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4); 

32. triazolok a következők szerint: 

a) 5-azido-2-nitrotriazol; 

b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0); 

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol); 

d) BDNTA ([bisz-dinitrotriazol]amin); 

e) DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4); 

f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9); 

g) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol]; 

h) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol); 

i) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1); 

33. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a következő 
jellemzők bármelyikével rendelkeznek: 

a) maximális sűrűségnél a 8700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség; vagy 

b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás; 

34. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt szerves robbanóanyagok, amelyek a 
következő jellemzők mindegyikével rendelkeznek: 

a) a detonációs nyomás eléri vagy meghaladja a 25 Gpa (250 kbar) értéket; valamint 

b) 523°K (250 °C) vagy magasabb hőmérsékletnél 5 percnyi vagy hosszabb 
időtartamig stabilak maradnak. 

b) "Hajtóanyagok": 

1. az ENSZ "UN 1.1" osztályába tartozó bármely szilárd "hajtóanyag", amelynek elméleti 
specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több mint 250 másodperc a nem fémezett, 
vagy több mint 270 másodperc az alumíniumozott kompozíciók esetében; 
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2. az ENSZ "UN 1.3." osztályába tartozó bármely szilárd "hajtóanyag", amelynek elméleti 
specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több mint 230 másodperc a nem 
halogénezett, 250 másodperc a nem fémes kompozíciók, és 266 másodperc a fémes 
kompozíciók esetében; 

3. "hajtóanyagok", amelyek erőállandója nagyobb, mint 1200 kJ/kg; 

4. "hajtóanyagok", amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek 
fenntartani szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 bar 
(6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 °C) hőmérsékleten; 

5. elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú "hajtóanyag" (EMCDB), amelynek 
nyújthatósága maximális nyomáson, 233 K (– 40 °C) hőmérsékleten az 5 %-ot meghaladja; 

6. bármely egyéb "hajtóanyag", amely az ML8. fejezet a) pontja alatt meghatározott 
összetevőt tartalmaz; 

7. Az EU közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett "hajtóanyagok". 

c) "Pirotechnikai eszközök", üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők 
szerint és azok keverékei: 

1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett repülőgép-üzemanyagok; 

Megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 1. alpontjában felsorolt repülőgép-üzemanyagok 
végtermékek, nem összetevők. 

2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6); 

3. karboránok; dekaboránok (CAS 17702-41-9); pentaboránok (CAS 19624-22-7 és 18433-
84-6) és azok származékai; 

4. hidrazin és származékai, (lásd még az ML8. fejezet d) pontjának (oxidáló hidrazin 
származékok) 8. és 9. alpontját): 

a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70 % és magasabb koncentrációban; 

b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4); 

c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8); 

d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7); 

Megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 4. a) alpontja a kifejezetten korrózió csökkentésére 
szolgáló hidrazin "keverékekre" nem vonatkozik. 
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5. fémes üzemanyagok részecske formában, amelyek lehetnek gömbszerűek, atomizáltak, 
szferoidok, pikkelyesek vagy őröltek, melyek legalább 99 %-ot tartalmaznak az alábbi 
anyagok bármelyikéből: 

a) a következő fémek és azok keverékei: 

1. berillium (CAS 7440-41-7) 60 µm-nél kisebb részecskemérettel; 

2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 µm vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból 
hidrogénnel végzett redukciós gyártással előállítva; 

b) az alábbi összetevőket tartalmazó keverékek: 

1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek ötvözetei 60 
µm-nél kisebb részecskemérettel; vagy 

2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 85 %-os 
vagy magasabb tisztasággal és 60 µm-nél kisebb részecskemérettel; 

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. alpontját a robbanóanyagokra és 
üzemanyagokra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket 
alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e. 

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) alpontja csak a részecske formában 
lévő fémes üzemanyagokra vonatkozik abban az esetben, ha azokat más anyagokkal 
összekeverik olyan katonai célú keverékek előállítása érdekében, mint például a 
folyékony, sűrű szuszpenziójú hajtóanyagok, a szilárd hajtóanyagok és a pirotechnikai 
keverékek. 

3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) 2. alpontja a bór-10-zel dúsított 
bórra és bórkarbidra (20 %-nál magasabb bór-10 tartalommal) nem vonatkozik. 

6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz összeállított, 
szénhidrogén üzemanyagoknál alkalmazott "sűrítőket", pl. fém sztearátokat vagy palmátokat 
(pl. octal (CAS 637-12-7)), valamint M1, M2, és M3 sűrítőket tartalmazó katonai anyagok; 

7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejű üzemanyag 
adalékokkal; 

8. gömbösített alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 µm vagy kisebb részecskemérettel, 
legalább 99 %-os alumínium tartalmú anyagból; 

9. titánium szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65–1,68. 

d) A következő oxidánsok és azok keverékei: 

1. ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6); 

2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9); 
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3. fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei: 

a) egyéb halogének; 

b) oxigén; vagy 

c) nitrogén; 

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a klór-
trifluoridra (CAS 7790-91-2). 

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a gázállapotú 
nitrogén-trifluoridra (CAS 7783-54-2). 

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7); 

5. HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS 13465-08-2); 

6. HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS 15588-62-2); 

7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8); 

8. hidrazin nitrát (CAS 37836-27-4); 

9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7); 

10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 8007-58-7) 
összeállítva, vagy azt tartalmazva. Megjegyzés: 

Megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös 
salétromsavra nem vonatkozik. 

e) Kötőanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következők szerint: 

1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) (lásd még az ML8. 
fejezet g) pontjának ("Prekurzorok") 1. alpontját); 

2. BAMO (bisazidometiloxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) (lásd még az ML8. 
fejezet g) pontjának ("Prekurzorok") 1. alpontját); 

3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0); 

4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3); 

5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659-60-5) (lásd még az ML8. fejezet g) pontjának 
("Prekurzorok") 8. alpontját); 
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6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következők közül bármelyiket 
tartalmazó energetikai monomerek, lágyítók vagy polimerek: 

a) nitrocsoportok; 

b) azidocsoportok; 

c) nitrát-csoportok; 

d) nitraza-csoportok; vagy 

e) difluoroamino csoportok; 

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei; 

8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003-79-1); 

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9); 

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol formal); 

11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai; 

12. HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely egyenlő 
vagy nagyobb, mint 2,2 és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil 
értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 °C hőmérsékleten (CAS 69102-
90-5); 

13. kevesebb mint 10000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó 
poli(epiklórhidrin) a következők szerint: 

a) poli(epiklórhidrindiol); 

b) poli(epiklórhidrintriol); 

14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-
82-6 és 85954-06-9); 

15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814-48-8); 

16. poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán) vagy poli-NMMO [poli(3-Nitratometil-3-
metiloxetane)] (CAS 84051-81-0); 

17. polinitro-orto-karbonátok; 

18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán 
melléktermék] (CAS 53159-39-0). 
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f) "Adalékanyagok" a következők szerint: 

1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9); 

2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41-5); 

3. BNO (butadién-nitril-oxid); 

4. ferrocén származékok a következők szerint: 

a) butacén (CAS 125856-62-4); 

b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1); 

c) ferrocén-karboxilsavak, beleértve az alábbiakat: 

ferrocén-karboxilsav (CAS 1271-42-7) 

1,1′-ferrocén-dikarboxilsav (CAS 1293-87-4); 

d) n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7); 

e) más polimer ferrocén származékok mellékterméke; 

5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7); 

6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3); 

7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4); 

8. ólom-malát (CAS 19136-34-6); 

9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9); 

10. ólom-sztanát (CAS 12036-31-6); 

11. MAPO [tris-1-(2-methyl)aziridinil foszfin-oxid] (CAS 57-39-6) BOBBA8 [bis(2-methyl 
aziridinil) 2-(2-hydroxypropanoxy) propylamino foszfin-oxid]; és más MAPO származékok; 

12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-72-0); 

13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2); 

14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9); 

15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint: 

a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) szintén ismert 
mint titánium IV, 2,2 [bisz 2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 
110438-25-0); vagy LICA 12 (CAS 103850-22-2); 
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b) titánium IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] 
pirofoszfát vagy KR3538; 

c) titánium IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz 
(dioktil)foszfát; 

16. policián-difluor-aminoetilénoxid; 

17. polifunkcionális aziridin-amidok: izoftalikus, trimezikus (BITA vagy butilén imin-
trimezamid), izocianursavas vagy trimetiládos gerincstruktúrával és 2-metil vagy 2-etil 
helyettesítőkkel az aziridin gyűrűben; 

18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8); 

19. nagyfinomságú vasoxid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) 250 m2/g-ot meghaladó fajlagos 
felülettel és 3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel; 

20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett poliaminok 
és azok sói; 

21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); glicidollal 
cianoetilénezett poliaminok és azok sói; 

22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8). 

g) "Prekurzorok" a következők szerint: 

NB: Az ML8. fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, meghatározott 
"Energiahordozó anyagok"-ra vonatkoznak: 

1. BCMO (diklórmetiloxetanon) (CAS 142173-26-0) (lásd még az ML8. fejezet e) pontjának 
1. és 2. alpontját); 

2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 28. 
alpontját); 

3. HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 124782-15-6) (lásd még az ML8. fejezet 
a) pontjának 4. alpontját); 

4. TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitane) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 
4. alpontját) (CAS 182763-60-6); 

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) (lásd még az 
ML8. fejezet a) pontjának 13. alpontját); 

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 27. 
alpontját); 

7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 23. alpontját); 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 63. szám 936125 
 

8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (lásd még az ML8. fejezet e) 
pontjának 5. alpontját). 

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve, ha elegyet 
alkotnak, vagy keverve vannak az ML8. fejezet a) pontjában meghatározott "energiahordozó 
anyagokkal", vagy az ML8. fejezet c) pontjában meghatározott fémporokkal: 

a) ammónium-pikrát (CAS 131-74-8); 

b) fekete lőpor; 

c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7); 

d) difluór-amin (CAS 10405-27-3); 

e) nitrokeményítő (CAS 9056-38-6); 

f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1); 

g) tetranitronaftalin; 

h) trinitroanisol; 

i) trinitronaftalin; 

j) trinitroxilén; 

k) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4); 

l) dioktil-malát (CAS 142-16-5); 

m) etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7); 

n) tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), 
és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy 
ariljai; 

o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0); 

p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0); 

q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7); 

r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7); 

s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5); 

t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos 
ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, 
amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak; 
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u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8); 

v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3); 

w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611-92-7); 
metil-etil-difenil karbamid (centralitok); 

x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3); 

y) metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 
13114-72-2); 

z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-
4); 

aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5); 

bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6); 

cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5); 

dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) (lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének C011. d) alpontját). 

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az ammónium-perklorátra (az ML8. fejezet 
d) pontjának 2. alpontja) és az NTO-ra (az ML8. fejezet a) pontjának 18. alpontja), 
amennyiben az kifejezetten polgári felhasználású gázfejlesztő készülékekhez van kialakítva 
vagy előállítva és teljesíti az alábbi kritériumok mindegyikét: 

a) elegyet alkot vagy keverve van nem aktív, hőre keményedő kötőanyaggal vagy 
lágyítószerrel; 

b) az ammónium-perklorát (az ML8. fejezet d) pontjának 2. pontja) aránya legfeljebb 80 % az 
aktív anyag tömegéhez képest; 

c) az NTO (az ML8. fejezet a) pontjának 18. alpontja) tömege 4 g vagy annál kisebb; és 

d) saját tömege kevesebb mint 250 g. 

IX. fejezet 
(ML 9) 

Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, 
alkatrészek és egyéb vízfelszíni járművek a következők szerint: 

NB: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. pontot. 
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a) vízi járművek és alkatrészek a következők szerint: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alatti) vízi 
járművek, függetlenül a jelenlegi műszaki állapottól vagy működési feltételektől, és attól, 
hogy rendelkeznek-e fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint az ilyen 
vízi járművek úszótestei vagy azok részei, és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
alkatrészei; 

2. az ML9. fejezet a) pontjának 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő felszíni vízi 
járművek, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek, a járműre rögzítve vagy abba 
beépítve: 

a) az ML1. pontban meghatározott, 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliberű automata 
fegyverek, vagy az ML2., az ML4., az ML12. vagy az ML19. pontban meghatározott 
fegyverek, vagy ezeknek a fegyvereknek a "rögzítési" vagy felfüggesztési pontjai; 

Műszaki megjegyzés: 

A "rögzítés(i pontok)" a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre vagy a tartók 
rögzítéséhez szükséges szerkezeti megerősítésekre vonatkoznak. 

b) az ML5. pontban meghatározott tűzvezető rendszerek; 

c) rendelkeznek a következők mindegyikével: 

1. "vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem"; és 

2. semlegesítési célokra tervezett "előmosó vagy leöblítő rendszer"; vagy 

Technikai megjegyzés 

1. A "vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem" egy zárt 
rendszerű helyiség, amelyet túlnyomás, szigetelt szellőztetőrendszer, 
korlátozott számú, CBRN-szűrőkkel ellátott szellőzőnyílás és légzárókkal 
felszerelt, korlátozott személyzeti hozzáférési pont jellemez. 

2. Az "előmosó vagy leöblítő rendszer" tengervizet permetező rendszer, amely 
képes a hajó külső felületének és fedélzetének egyidejű lemosására. 

d) az ML4. fejezet b) pontjában, az ML5. fejezet c) pontjában vagy az ML11. fejezet 
a) pontjában meghatározott, aktív, fegyver elleni eszközök, amelyek a következők 
bármelyikével rendelkeznek: 

1. "CBRN-védelem"; 

2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és 
parancshídház; 
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3. hőkibocsátást csökkentő eszközök (pl. a kipufogó/füstgázok hűtőrendszere), 
kivéve a kifejezetten a hajtómű hatékonyságának általános növelésére vagy a 
környezeti hatások csökkentésére tervezett eszközöket; vagy 

4. a vízi jármű egésze mágnesességének csökkentésére tervezett demagnetizáló 
rendszer; 

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóműrendszerek, és azok 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei, a következők szerint: 

1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkező dízelmotorok: 

a) legalább 1,12 MW (1500 LE) teljesítmény; és 

b) legalább 700/perc fordulatszám; 

2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkező elektromos motorok: 

a) több mint 0,75 MW (1000 LE) teljesítmény; 

b) gyors tolatási képesség; 

c) folyadékhűtés; és 

d) teljesen zárt kivitel; 

3. a következő jellemzők mindegyikével rendelkező antimágneses dízelmotorok: 

a) 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és 

b) a teljes tömeg 75 %-át meghaladó nem mágneses összetevők; 

4. "levegőfüggetlen" (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett hajtóműrendszerek; 

Műszaki megjegyzés: 

"Levegőfüggetlen hajtóműrendszer" (Air Independent Propulsion, AIP) révén a lemerült 
tengeralattjáró atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes hajtóműrendszerének 
működtetésére, mint amire akkumulátorral lenne képes. Az ML9. fejezet b) pontjának 4. 
alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja magában a nukleáris energiát. 

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök, azok 
vezérlőberendezései és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei; 

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó 
hálók; 
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e) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, 
amelyek képesek a hajótesten kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre, és 
azok kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei; 

Megjegyzés: Az ML9.fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, 
vagy rádiófrekvenciás típusú csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magában, 
amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és fenntartani 100 méternél nagyobb 
merülési mélységben a szükséges jellemzőket; továbbá a mélységtől függetlenül 
kifejezetten "lézernyaláb" átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai 
áthatolókat. Az ML9. fejezet f) pontja nem vonatkozik a normál hajtótengely és a 
hidrodinamikai irányító rudazat hajótest áthatolóira. 

f) alacsony zajszintű csapágyak a következő alkatrészek bármelyikével felszerelve, és 
azok a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen 
csapágyakat foglalnak magukban: 

1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés; 

2. aktív jelelnyomás-vezérlés; vagy 

3. vibráció elnyomás-vezérlés. 

X. fejezet 
(ML 10) 

"Repülőgépek", "levegőnél könnyebb légi járművek", "személyzet nélküli légi 
járművek (UAV)", repülőgép-hajtóművek (motor) és "repülőgép"-részegységek, illetve 

az azokhoz tartozó berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai 
felhasználásra terveztek vagy alakítottak át, a következők szerint): 

NB: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. pontot. 

a) "személyzettel ellátott repülőgépek" és "levegőnél könnyebb légi járművek" és a 
kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 

b) személyzet nélküli repülőgépek és kapcsolódó berendezések, és a kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek, a következők szerint: 

1. "személyzet nélküli légi járművek" ("UAV"), távirányítással vezetett légi járművek (RPV), 
autonóm programozható légi járművek és személyzet nélküli, "levegőnél könnyebb légi 
járművek"; 

2. indító szerkezetek, mentő eszközök és földi kiszolgáló eszközök; 

3. vezérlésre vagy irányításra tervezett berendezések; 

c) repülőgép-hajtóművek és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
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d) a kifejezetten a következők bármelyikéhez való használatra tervezett vagy módosított 
légi üzemanyag-utántöltési eszközök és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 

1. az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott "repülőgép"; vagy 

2. az ML10. fejezet c) pontjában meghatározott, személyzet nélküli repülőgép; 

e) "földi kiszolgáló eszközök", amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) pontjában 
meghatározott "repülőgéphez" való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában 
meghatározott repülőgép-hajtóművekhez terveztek; 

Technikai megjegyzés: 

A "földi kiszolgáló eszközök" magukban foglalják a nyomás alatti üzemanyag-utántöltő 
berendezéseket és a szűk területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett berendezéseket. 

f) az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott "repülőgéphez" való használatra 
tervezett, a személyzet rendelkezésére álló védőfelszerelések, a személyzet biztonságát 
szolgáló berendezések, valamint más olyan, a személyzet vészhelyzetben való 
kimenekítését szolgáló eszközök, amelyek nem szerepelnek az ML10. fejezet a) 
pontjában; 

Megjegyzés: Az ML10. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyzet általi használatra 
szolgáló olyan sisakokra, amelyek nem tartalmaznak az EU közös katonai listájában 
meghatározott berendezéseket, és amelyek nem is alkalmasak ilyenek felszerelésére vagy 
elhelyezésére. 

NB.: A sisakokhoz kapcsolódóan lásd még az ML13. fejezet c) pontját. 

g) ejtőernyők, siklóernyők és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek, a következők szerint: 

1. az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejtőernyők; 

2. siklóernyők; 

3. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés (pl. 
ruhák, különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések); 

h) ejtőernyővel ledobott terhekre tervezett késleltetett nyitású berendezések vagy 
automatikus irányítórendszerek. 

1. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik a kimondottan katonai célra 
tervezett "repülőgépekre" és "levegőnél könnyebb légi járművekre" vagy az említett 
"repülőgépek" változataira, amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének: 

a) nem harci repülőgépek; 

b) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezéssel vagy tartozékkal; és 
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c) valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam 
polgári légügyi hatósága által polgári használatra lajstromozásra kerültek. 

2. megjegyzés: Az ML10. fejezet d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra: 

a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgép-hajtóművek, 
amelyeket valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő 
állam polgári légügyi hatósága "polgári repülőgépen való használatra" lajstromozott, 
vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 

b) dugattyús repülőgépmotorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, 
kivéve azokat, amelyeket "személyzet nélküli légi járművekhez" terveztek. 

3. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) és d) pontja értelmében a kifejezetten nem katonai 
"repülőgépekhez" vagy repülőgép-hajtóművekhez tervezett katonai jellegű részegységek és 
katonai jellegű kapcsolódó berendezések csak azokat a katonai jellegű részegységeket és 
katonai jellegű kapcsolódó berendezéseket jelentik, amelyek a katonai felhasználásra történő 
átalakításhoz szükségesek. 

4. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja értelmében a katonai felhasználás a következőket 
jelenti: ütközet, katonai felderítés, roham, katonai kiképzés, logisztikai támogatás, valamint 
személyi állomány vagy katonai berendezés szállítása és légi deszantolása. 

5. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik azokra a "repülőgépekre", 
amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének: 

a) először 1946 előtt gyártották; 

b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott eszközökkel, kivéve, 
ha ezek ahhoz szükségesek, hogy a "repülőgépek" megfeleljenek valamely uniós 
tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam biztonsági vagy 
légialkalmassági előírásainak; és 

c) nincsenek felszerelve az EU közös katonai listáján meghatározott fegyverrel, 
kivéve, ha az működésképtelen és alkalmatlan arra, hogy újra üzembe helyezzék. 

XI. fejezet 
(ML 11) 

Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, 
"űrhajók" és részegységeik, a következők szerint: 

a) Kifejezetten katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten 
ezekhez tervezett részegységek; 

Megjegyzés: Az ML11. fejezet a) pontja magában foglalja a következőket: 

a) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni 
berendezéseket (úgymint oda nem tartozó, vagy hibás jeleknek a radar, vagy rádió 
kommunikációs vevőkbe történő bejuttatására tervezett berendezéseket, vagy amelyek 
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képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a hatásos 
vételben, működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a 
zavarás és zavarás elleni berendezéseket is; 

b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek; 

c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum 
ellenőrzésére és megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az 
ilyen hírszerzési és megfigyelési ellentevékenység elhárítására terveztek; 

d) víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses 
zavaróeszközök és csapdák, a szonár vevőkbe zavaró, vagy hamis jeleket továbbító 
berendezések; 

e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési 
eljárásokkal ellátott biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések; 

f) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, 
készítésére és elosztására szolgáló berendezés; 

g) irányítási és navigációs berendezések; 

h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések; 

i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljára kifejlesztett digitális 
demodulátorok; 

j) "automata parancsnoki és vezetési rendszerek". 

NB: A katonai alkalmazású "szoftverrádióval" (SDR) kapcsolatos "szoftver" 
tekintetében lásd az ML21. pontot. 

b) A globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései és a kifejezetten 
ezekhez tervezett részegységek. 

c) Kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított "űrhajók" és az "űrhajók" 
kifejezetten katonai használatra tervezett részegységei. 

XII. fejezet 
(ML 12) 

Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az 
azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint: 

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására tervezett kinetikai energiájú fegyverrendszerek; 

b) kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, 
beleértve a diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és 
rendszerek dinamikus vizsgálatára. 
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NB: Űrméret alatti lőszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és 
azok lőszerei tekintetében lásd az ML1–ML4. pontot. 

1. megjegyzés: Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten 
kinetikai energiájú fegyverrendszer céljára tervezték: 

a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorstüzelésű 
üzemmódban 0,1 grammot meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre 
történő felgyorsítására; 

b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló, hőgazdálkodási, 
kondicionáló, kapcsoló vagy üzemanyag-kezelő berendezések; valamint elektromos 
csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb meghajtások 
számára; 

c) a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését 
szolgáló rendszerek; 

d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási, vagy eltérítő hajtási (oldalirányú 
gyorsulást biztosító) rendszerei. 

2. megjegyzés: Az ML12. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az 
alábbi hajtásmódok bármelyikével működnek: 

a) elektromágneses; 

b) elektrotermikus; 

c) plazma; 

d) könnyűgáz (könnyűgáz löveghez); vagy 

e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják). 

XIII. fejezet 
(ML 13) 

Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek az alábbiak szerint: 

a) az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező páncéllemezek: 

1. katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva; vagy 

2. katonai felhasználásra alkalmas; 

NB: A testvédő páncéllemez vonatkozásában lásd az ML13. fejezet d) pontjának 2. alpontját. 

b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes 
szerkezetek, vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
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c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján 
gyártott sisakok és különleges kialakítású alkatrészeik, (azaz sisakborítás, bélés és 
komfort-töltés); 

d) testvédő páncélzat vagy védőruházat és annak részegységei az alábbiak szerint: 

1. lágy testvédő páncélzat vagy védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak 
megfelelő követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek; 

Megjegyzés: Az ML13. fejezet d) pontjának 1. alpontja értelmében a katonai 
követelmények vagy szabványok tartalmaznak legalább a repeszek elleni védelemre 
vonatkozó előírásokat. 

2. kemény testvédő páncéllemezek, melyek a III. szint (lásd NIJ 0101.06, 2008. július, 
vagy a megfelelő nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi 
képességet biztosítanak. 

1. megjegyzés: Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív 
páncélzathoz vagy katonai óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat. 

2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, 
kivéve, ha az módosításra került vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen, vagy ellátták 
bármilyen típusú kiegészítő tartozékkal. 

3. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvédő 
páncélzatokra és az azokhoz tartozó szerelvényekre, amelyeket azok viselője személyes 
védelmére tart magánál. 

4. megjegyzés: Az ML13. fejezetben meghatározott tűzszerész sisakok körébe kizárólag a 
kifejezetten bombák hatástalanítását végzők számára tervezett, kifejezetten katonai használatú 
védősisakok tartoznak. 

1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A005. 
pontját. 

2. NB: A testvédő páncélzatok és sisakok gyártásához használt "szálas és rostos anyagok" 
tekintetében lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C010. 
pontját. 
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XIV. fejezet 
(ML 14) 

"Kifejezetten katonai gyakorló eszközök" vagy hadgyakorlat forgatókönyvének 
szimulációjára szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. pontban vagy 

az ML2. pontban meghatározott bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használatának 
begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök. 

Műszaki megjegyzés: 

"Kifejezetten katonai gyakorló eszközök": a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a 
repülésoktató eszközök, a lokátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a 
fegyver irányzó oktató berendezések, a tengeralattjáró elhárító harci eszközök gyakorló 
eszközei, a repülés szimulátorok (beleértve a pilóták/űrhajósok kiképzésére szolgáló 
emberméretű centrifugákat), a lokátor oktató berendezések, a műszeres repülés gyakorlását 
szolgáló oktató berendezés, a navigációs oktató berendezések, a rakétaindítást gyakoroltató 
berendezések, a célberendezések, a pilóta nélküli (cél) "repülőgépek", a fegyverzetgyakorló 
berendezések, a pilóta nélküli "repülőgép" gyakorló berendezés, a mobil gyakorló egységek 
és a szárazföldi katonai hadműveletek gyakorlására szolgáló berendezések. 

1. megjegyzés: Az ML14. fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és 
interaktív környezeti rendszereit, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték vagy 
alakították át. 

2. megjegyzés: Az ML14. fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek 
használatának gyakorlására szolgáló berendezésekre. 

XV. fejezet 
(ML 15) 

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró 
berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és kiegészítő 

eszközök az alábbiak szerint: 

a) rögzítő és képfeldolgozó berendezések; 

b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések; 

c) képerősítő berendezések; 

d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések; 

e) képalkotó lokátorszenzor berendezések; 

f) az ML15. fejezet a)–e) pontokban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és 
zavarás-elhárító berendezések. 

Megjegyzés: Az ML15. fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a 
katonai képalkotó rendszerek működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére, vagy az 
ilyen csökkentő hatásoknak a minimalizálására terveztek. 
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1. megjegyzés: Az ML15. pontban a "kifejezetten ezekhez tervezett részegységek" kifejezés 
kifejezetten katonai felhasználásra való tervezés esetén az alábbiakat foglalja magában: 

a) infravörös képátalakító csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez); 

b) képerősítő csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez) (nem elsőgenerációs); 

c) mikrocsatorna panelek; 

d) alacsony fényszinten is működő tv képfelvevő csövek; 

e) felderítő rendszerek (beleértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás 
rendszereit); 

f) piroelektromos tv kamera csövek; 

g) képalkotó berendezések hűtőrendszerei; 

h) fotokróm vagy elektro-optikai rendszerű, villamos kioldású redőnyzárak legfeljebb 
100 mikrosec redőnyzárási sebességgel, kivéve azon redőnyzárakat, amelyek 
nagysebességű kamerák fontos alkatrészei; 

i) száloptikai képátalakítók; 

j) kompound félvezető fotókatódok. 

2. megjegyzés: Az ML15. fejezet nem vonatkozik az "első generációs képerősítő csövekre", 
vagy a kifejezetten az "első generációs képerősítő csövek" alkalmazásával tervezett 
berendezésekre. 

NB: Az "első generációs képerősítő csöveket" alkalmazó fegyver célzókészülékek besorolása 
tekintetében lásd az ML1. és ML2. pontot, valamint az ML5. fejezet a) pontját. 

NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 6A002.a.2. 
és 6A002.b. pontját. 

 

 

XVI. fejezet 
(ML 16) 

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1–ML4., 
ML6., ML9., ML10., ML12. vagy ML19. pontban meghatározott eszközökhöz terveztek. 

Megjegyzés: az ML16. fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján 
azonosítható félkész gyártmányokra vonatkozik. 
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XVII. fejezet 
(ML 17) 

Különféle berendezések, anyagok és "könyvtárak", és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek a következők szerint: 

a) önálló alámerülő és víz alatti úszó készülék a következők szerint: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett zárt vagy félig zárt rendszerű (ismételt 
belégzésű) készülék (azaz kifejezetten nem mágneses kivitelben megtervezve); 

2. a nyitott rendszerű készülék kifejezetten katonai felhasználásra történő átalakításához 
tervezett részegységek; 

3. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett termékek az önálló alámerülő és víz alatti úszó 
készülékekhez; 

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés; 

c) jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok 
és eljárások; 

d) kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök; 

e) "robotok", "robot"-vezérlések és "végeffektorok", amelyek a következő jellemzők 
valamelyikével bírnak: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; 

2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai repeszek 
által kívülről okozott szakadás ellen (pl. öntömítő vezetékek beépítése révén), és 839 K (566 
°C) hőmérsékletnél magasabb lobbanáspontú hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy 

3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre tervezték 
vagy minősítették; 

Műszaki megjegyzés: 

Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés (pl. gépek, 
készülékek vagy elektronikai berendezés) elektromágneses sugárzása vagy villámlás okozta 
szándékolatlan interferenciára. 

f) az EU közös katonai listájában meghatározott berendezésekkel, kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett "könyvtárak" (parametrikus műszaki adatbázisok); 

g) nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, 
amelyek magukban foglalják a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
"atomreaktorokat", valamint az azokhoz kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
vagy "átalakított" részegységeket; 
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h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal 
ellátott vagy kezelt berendezés és anyag, amelyet az EU közös katonai listája máshol 
nem sorol fel; 

i) kifejezetten katonai "atomreaktorok" részére tervezett szimulátorok; 

j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy "átalakított" mobil 
javító műhelyek; 

k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy "átalakított" harctéri generátorok; 

l) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy "átalakított" konténerek; 

m) komphajók, amelyeket az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hidak és pontonok; 

n) kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. pontokban meghatározott termékek 
"fejlesztéséhez" tervezett kísérleti modellek; 

o) kimondottan katonai felhasználásra tervezett lézer védelmi berendezés (például szem- 
és érzékelővédelem); 

p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy "átalakított", az EU közös katonai 
listájában máshol említettektől eltérő "üzemanyagcellák". 

Technikai megjegyzés 

1. Az ML17. fejezet alkalmazásában műszaki "könyvtár" (parametrikus adatbázis): a katonai 
természetű műszaki információk gyűjteménye, amely növelheti a katonai berendezések vagy 
rendszerek teljesítményét. 

2. Az ML17. fejezet alkalmazásában "átalakított": bármely strukturális, elektromos, 
mechanikai vagy egyéb változás, amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett eszköz képességeivel lát el. 
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XVIII. fejezet 
(ML 18) 

Az alábbi gyártóberendezések és azok tartozékai: 

a) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek "gyártásához" 
tervezett vagy átalakított gyártóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek; 

b) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához, 
minősítéséhez és vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és az 
azokhoz tervezett berendezések. 

Műszaki megjegyzés: 

Az ML18. fejezet alkalmazásában "gyártás": a tervezés, vizsgálat, előállítás, tesztelés és 
ellenőrzés. 

Megjegyzés: Az ML18. fejezet a) és b) pontja a következő berendezéseket foglalja magában: 

a) folyamatos nitrálók; 

b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek 
bármelyikével rendelkezik: 

1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye legalább 298 
kW (400 LE); 

2. hasznos terhelhetősége legalább 113 kg; vagy 

3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb centrifugális 
gyorsulást állít elő; 

c) dehidratáló prések; 

d) kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok sajtolására tervezett vagy 
átalakított csavaros extruderek; 

e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához; 

f) legalább 1,85 m átmérőjű, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), 
amelyek tárolókapacitása nagyobb, mint 227 kg; 

g) szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei; 

h) fluidhajtóanyag-őrlők katonai robbanóanyagok összetevőinek zúzására vagy 
őrlésére; 
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i) az ML8. fejezet c) pontjának 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor 
gömbösítésének és egységes szemcseméretének egyidejű elérését biztosító 
berendezések; 

j) az ML8. fejezet c) pontjának 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló 
konvekciós áramú konverterek. 

XIX. fejezet 
(ML 19) 

Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy 
ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint, és a kifejezetten 

azokhoz tervezett elemek, részegységek: 

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására tervezett "lézer"-rendszerek; 

b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására alkalmas részecskesugárzó rendszerek; 

c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására alkalmas nagy teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek; 

d) kifejezetten az ML19. fejezet a)–c) pontjaiban meghatározott rendszerek felderítésére 
vagy azonosítására, vagy az ellenük való védelemre tervezett berendezések; 

e) az ML19. pontban meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai 
kísérleti modelljei; 

f) "lézer"-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védőeszközök nélküli látószerv – azaz a 
szabad szem vagy a látást javító eszközzel ellátott szem – maradandó vakságának 
előidézésére terveztek. 

1. megjegyzés: Az ML19. pontban meghatározott, irányított energiát kibocsátó 
fegyverrendszerek közé tartoznak azok a rendszerek, amelyek képessége az alábbi 
engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ: 

a) elégséges teljesítményű "lézerek" olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely 
hasonló a hagyományos lőszer pusztítási hatásához; 

b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges 
részecskesugarat lőnek ki; 

c) nagy lüktető teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás 
sugáradók, amelyek kellően intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli 
célpontban lévő elektronikus áramkört üzemképtelenné tegyék. 
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2. megjegyzés: Az ML19. fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten irányított 
energiát kibocsátó rendszerek: 

a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény szabályozó vagy 
üzemanyag-kezelő berendezések; 

b) célkereső vagy követő rendszerek; 

c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése 
megakadályozásának megtörténtét felmérő rendszerek; 

d) sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célmegjelölő berendezés; 

e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors 
műveletekre; 

f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok; 

g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására; 

h) "űrminősítésű" gyorsító alkatrészek; 

i) negatívionsugár-összpontosító berendezés; 

j) nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és mozgatására szolgáló berendezés; 

k) "űrminősítésű" fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére. 

XX. fejezet 
(ML 20) 

Kriogén és "szupravezető" berendezések az alábbiak szerint, valamint kifejezetten 
azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök: 

a) kifejezetten katonai földi, vízi, repülőgép fedélzeti vagy űrjárművekbe való beépítésre 
tervezett berendezések, amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (–170 °C) 
alatti hőmérsékletet előállítani vagy fenntartani; 

Megjegyzés: Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil rendszereket, amelyek 
nemfémes vagy nem villamos vezető anyagokból – például a műanyagok, vagy az 
epoxigyantával impregnált anyagok – előállított kiegészítő eszközökből vagy részegységekből 
épülnek fel. 

b) olyan "szupravezető" villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket 
kifejezetten katonai földi, vízi, repülőgép fedélzeti, vagy űrjárművekbe való beépítésre 
terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is működtethetők. 

Megjegyzés: Az ML20. fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid 
homopoláris generátorokra, amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és 
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olyan mágneses mezőben forognak, amelyet szupravezető tekercsek hoznak létre, amennyiben 
a generátorban ezen tekercsek az egyedüli szupravezető elemek. 

 

XXI. fejezet 
(ML 21) 

"Szoftver", a következők szerint: 

a) kifejezetten az EU közös katonai listáján meghatározott berendezések, anyagok vagy 
"szoftver""kifejlesztésére", "gyártására" vagy "felhasználására" tervezett vagy 
átalakított "szoftver"; 

b) az ML21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb speciális "szoftver" az 
alábbiak szerint: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása 
vagy értékelése céljára tervezett "szoftver"; 

2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai műveletek modellezése vagy szimulálása 
céljára tervezett "szoftver"; 

3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának meghatározására 
szolgáló "szoftver"; 

4. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten vezetési, hírközlési, irányítási és 
hírszerzési (Command, Communications, Control and Intelligence – C3I) vagy vezetési, 
hírközlési, irányítási, számítástechnikai és hírszerzési (Command, Communications, Control, 
Computer and Intelligence – C4I) rendszer alkalmazások céljára kifejlesztett "szoftver"; 

c) az ML21. fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott "szoftver", amelyet 
kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak át, hogy az EU közös katonai listájában nem 
szereplő berendezések számára lehetővé tegye az EU közös katonai listájában 
meghatározott berendezések katonai rendeltetésének betöltését. 

XXII. fejezet 
(ML 22) 

"Technológia" a következők szerint: 

a) "technológia", amely az ML22. fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér és az 
EU közös katonai listáján szereplő termékek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy 
"használatához""szükséges"; 

b) "technológia" a következők szerint: 

1. "technológia", amely az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek 
teljes gyártási eljárásának tervezéséhez, a részegységek összeszereléséhez és azok 
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működtetéséhez, üzemeltetéséhez és javításához "szükséges" még akkor is, ha a gyártási 
eljárás részegységei nincsenek meghatározva; 

2. "technológia", amely kézifegyverek "fejlesztéséhez" és "gyártásához""szükséges" még 
akkor is, ha azt antik kézifegyverek másolatainak gyártására használják; 

3. "technológia", amely az ML7. fejezet a)–g) pontjaiban meghatározott mérgező anyagok, 
kapcsolódó berendezések vagy elemek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy 
"használatához""szükséges"; 

4. "technológia", amely az ML7. fejezet h) pontjában meghatározott biopolimerek vagy 
specifikus sejtkultúrák "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához" szükséges; 

5. "technológia", amely kizárólag az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában meghatározott 
"biokatalizátoroknak" a katonai hordozóanyagokkal vagy katonai anyagokkal történő 
elegyítéséhez "szükséges". 

1. megjegyzés: Az EU közös katonai listáján szereplő termékek "fejlesztéséhez", 
"gyártásához" vagy "használatához""szükséges""technológia" akkor is engedélyköteles 
marad, ha azt az EU közös katonai listáján nem szereplő termékekre kell alkalmazni. 

2. megjegyzés: Az ML22. fejezet nem vonatkozik a következőkre: 

a) azon "technológiák", amelyek a szükséges minimumot képezik a nem 
engedélyköteles tételek, illetőleg az engedélyezett kivitelű tételek üzembe 
helyezéséhez, működtetéséhez, működtetés folyamatos fenntartásához 
(ellenőrzéséhez) és javításához; 

b) azon "technológiák", amelyek "közhasznú", "tudományos alapkutatás" vagy a 
szabadalmi engedélyekhez szükséges minimum információk; 

c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses 
indukcióhoz kapcsolódó "technológiák". 

XXIII. fejezet 
(HUML 23) 

Kifejezetten katonai célú felszerelések 

Kizárólag katonai előírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás 
vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártott termékek: 

a) jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra 
kifejlesztett hadiruházati felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hordeszközök; 

b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök; 

c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védőeszközök, 
védőfunkciójú eszközök és felszerelések. 
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XXIV. fejezet 
(HUML 24) 

Kifejezetten katonai célú szolgáltatások 

a) a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történő 
kitelepítése, váltása, át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása érdekében 
katonai vagy polgári eszközökkel végzett szállítás-szolgáltatások; 

b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I-VII., IX-
XXIII., valamint XXV-XXVI. fejezetében felsorolt termékek rendszeresítésével, 
rendszerben tartásával (üzemeltetésével, üzemben tartásával), illetve rendszerből 
történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő szolgáltatások; 

c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok – 
beleértve az I-IV., VI-VIII., X-XIII., XV. és XIX. fejezetekben szereplő termékeket – 
megsemmisítésére, hatástalanítására, illetve az ezzel összefüggő tevékenységre irányuló 
szolgáltatás. 

XXV. fejezet 
(HUML 25) 

Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök 

1. Kényszerítő eszközök 

a) rendőrbotok: 

1. bevetési botok; 

2. gumibotok; 

3. teleszkópos ütőbotok; 

4. tonfák; 

b) elektromos sokkoló eszközök; 

c) mozgásszabadságot korlátozó eszközök: 

1. műanyagbilincsek; 

2. patentbilincsek; 

3. szorítóbilincsek; 

4. testbilincsek; 
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5. menekülő jármű elfogó készlet; 

6. személy ellen alkalmazható elfogó háló; 

d) tömegoszlatásra alkalmas egyéb hordozható eszközök; 

e) cselekvésképtelenséget előidéző, tömegoszlatásra alkalmas vegyi anyagok: 

1. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepint(CR), 

2. klóracetofenont (CN), 

3. ortoklor-benzalmalon-nitrilt (CS) tartalmazó könnygázfajták; 

f) természetes és egyéb szintetikus, tömegoszlatásra alkalmas hatóanyagok. 

Megjegyzés: 

A XXV. fejezet 1. pont f) alpontja szerinti termékkörbe tartozik a bors és paprika 
hatóanyagú spray. 

Megjegyzés: 

1. Tömegoszlató anyagokkal kapcsolatban lásd még a VII. fejezet d) pontját. 

2. Nem tartoznak engedélyezés alá a XXV. fejezet 1. pont e) és f) alpontja szerinti 
20 gramm vagy ennél kisebb egyedi kiszerelésű könnygázkészítmények abban az 
esetben, ha azok hatóanyagtartalma legfeljebb 1%. 

2. Bűnfelderítő eszközök 

a) lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés; 

b) számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés; 

c) hangelemző és -azonosító berendezések és alkatrészek; 

d) mobil bűnügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai; 

e) speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések, illetve 
ezek alkatrészei és tartozékai: 

1. 4 vagy több csatornaszámú poligráfok, 

2. ujjlenyomat-elemzők, monitorok és berendezések, 

3. automatizált ujjlenyomat-azonosító és keresőrendszerek, 

4. pszichológiai stresszelemző berendezések, 



9382 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 63. szám 46 
 

5. különleges rendeltetésű alkatrészek és tartozékok a 4. pontban szereplő 
berendezésekhez és rendszerekhez. 

Megjegyzés: 

Nem tartoznak a XXV. fejezet 2. pont e) alpontja alapján engedélyezés alá azon 
biomedikai készülékek, amelyeket kórházakban biológiai és neurofizikai reakciók 
vizsgálatára alkalmaznak. 

XXVI. fejezet 
(HUML 26) 

Titkosszolgálati eszközök 

1. Akusztikus lehallgató eszközök 

Akusztikus lehallgató eszköznek minősül minden olyan akusztikus információ 
megismerésére, rögzítésére, továbbítására alkalmas elektronikus, szoftveres, mechanikus 
vagy más eszköz, módszer, technológia, amely a kommunikációban résztvevők 
bármelyikének tudta és beleegyezése nélkül, titkosan, illetve rejtetten alkalmazható, így 
különösen: 

a) lehallgatási célra tervezett, előállított vagy forgalmazott mikrofon, illesztő, rögzítő, 
illetve továbbító eszköz; 

b) lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve mikrohullámú vagy ultrahangos 
működési elvet alkalmazó technikai lehallgató rendszer; 

c) rejtett, álcázott, illetve megtévesztésre alkalmas hangrögzítő, vagy továbbító eszköz, azok 
tartozékai. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 1. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi 
eszközöket, berendezéseket, tartozékokat: 

1. polgári felhasználásra tervezett irodai vagy szórakoztató elektronikai eszközök és 
azok tartozékai; 

2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett jelzőrendszerek elemei; 

3. diszpécserközpontok információrögzítő eszközei; 

4. kulturális, sport- vagy egyéb tömegrendezvények hangosító eszközei; 

5. polgári vagy rádióamatőr felhasználásra tervezett rádiófrekvenciás adó-vevő 
készülékek; 

6. ipari, oktatási, tudományos, vagy hírközlés-technikai felhasználásra tervezett 
berendezések, mérőműszerek, azok tartozékai. 
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2. Titkos vizuális megfigyelő eszközök 

Titkos vizuális megfigyelő eszköznek minősül bármely olyan vizuális információ 
megismerésére, rögzítésére, továbbítására alkalmas optikai, elektronikus, szoftveres, 
mechanikus vagy más eszköz, módszer, technológia, amellyel az érintett személy tudta és 
beleegyezése nélkül annak tevékenységének titkos megfigyelése, rögzítése, vagy az így 
nyert információ továbbítása, feldolgozása megvalósítható, így különösen: 

a) megtévesztésre alkalmas rejtő eszközbe szerelt videó kamera és fényképezőgép, valamint 
a rejtésre szolgáló tartozékai; 

b) rejtésre szolgáló optika előtétekkel (például csavarfej, szegecsfej, gomb stb.) telepíthető 
kamera és tartozékai; 

c) fedett videó jelátvitelt alkalmazó, azt lehetővé tevő eszközök; 

d) videoszkópok, fiberszkópok, illetve egyéb, üvegszál optikát felhasználó, rejtett 
megfigyelést lehetővé tevő rendszerek és ezek fényképezőgéphez, vagy videokamerához való 
csatlakozását biztosító adapterek és tartozékok. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 2. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi 
eszközöket, berendezéseket, tartozékokat: 

1. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett fotós, vagy videós szórakoztató, 
oktatási, tudományos, hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai; 

2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett, rejtetten nem telepíthető 
vagyonvédelmi, betörésjelző, vagy egyéb riasztórendszerek elemei; 

3. ipari forgalom-megfigyelő, -számláló, sebességmérő, dokumentáló rendszerek 
elemei; 

4. orvosi vagy ipari felhasználásra tervezett és gyártott endoszkópok, videoszkópok, 
fiberszkópok, boroszkópok, azok alkatrészei, tartozékai; 

5. tömegrendezvényeken használt videó-dokumentáló rendszerek és azok elemei; 

6. éjjellátó készülékek tekintetében lásd a XV. fejezetet. 

3. Számítástechnikai eszközök ellenőrzésének, illetve elektronikus hírközlő, és azt 
helyettesítő hálózaton folytatott kommunikáció ellenőrzésének eszközei. 

Jelen pont engedélyezés alá vonja azokat az eszközöket vagy szoftvereket, amelyek 
alkalmasak az adatokat tároló és/vagy feldolgozó számítógépekből, számítástechnikai, vagy 
egyéb eszközökből, a hozzájuk használható adathordozókból a tárolt információ bármilyen 
módon történő titkos megszerzésére, továbbítására, rögzítésére, valamint a számítástechnikai 
eszközökön folytatott tevékenység valós idejű titkos megfigyelésére, rögzítésére, illetve az 
elektronikus hírközlő hálózaton folytatott kommunikáció megszerzésére, így különösen: 



9384 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 63. szám 48 
 

a)    belépési és hozzáférési kódok megszerzését lehetővé tevő, támogató eszközök, 
szoftverek; 

b)    hálózati védelmi rendszerek, illetve titkosításra épülő védelmek megkerülésére, 
feltörésére szolgáló eszközök, szoftverek; 

c)    a használt vizuális kijelző tartalmát rögzítő és/vagy továbbító eszközök, szoftverek; 

d)    olyan eszközök, szoftverek, amelyeket az adattovábbításra alkalmas hálózaton 
folytatott kommunikáció megszerzésére terveztek, állítottak elő, vagy erre lényeges 
átalakítás nélkül felhasználható. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 3. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 
berendezéseket, tartozékokat: 

1.    ipari vagy polgári felhasználásra tervezett – a hírközlési 
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben használatos – 
mérőberendezések, hírközlés-technikai eszközök és azok 
alkatrészei, tartozékai; 

2.    ipari vagy polgári felhasználásra tervezett, és a felhasználó tudta 
és beleegyezése nélkül nem alkalmazható rendszerek és 
szoftverek eszközei, tartozékai. 

4. Zavaró eszközök 

Jelen pont engedélyezés alá vonja mindazokat a termékeket, eszközöket, technológiákat, 
szoftvereket, ezek alkatrészeit, és tartozékait, amelyek a XXVI. fejezet 1., 2. és 3. pontjában 
felsorolt eszközök zavarására, működésük felfüggesztésére, illetve lehetetlenné tételére 
terveztek, állítottak elő, így különösen: 

a)    rádiófrekvenciás zavaró adók; 

b)    vezetékes zavaró adók; 

c)    akusztikus zaj generátorok; 

d)    lézer- vagy infravörös sugárzással működő zavaró adók; 

e)    elektronikai eszközök tönkretételére tervezett, előállított berendezések; 

f)    informatikai eszközök zavarására tervezett, előállított eszközök, szoftverek; 

g)    biztonsági rendszerek zavarására tervezett, előállított eszközök. 

5. Felderítő eszközök 

Jelen pont engedélyezés alá vonja az alábbiakat: 

a) vezetéken megvalósított lehallgatást detektáló berendezések; 
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b) optikakereső berendezések; 

c) rejtett rádiófrekvenciás adóberendezések felderítésére és helyének meghatározására 
szolgáló detektorok; 

d) nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszközök passzív lehallgató és 
megfigyelő berendezések felfedésére. 

6. Titkos behatolás eszközei 

Titkos behatoló eszköznek minősülnek azon mechanikai, elektronikai, optikai, vegyi vagy 
egyéb elven működő eszközök, vagy szoftverek, amelyek segítségével zárt objektumba (zárt 
földterület, épület, gépkocsi stb.) hajtható végre behatolás vagy tárgyakon található 
mechanikai, elektronikus védelmi rendszerek leküzdhetők oly módon, hogy a védelmi 
rendszerek a későbbiek folyamán is rendeltetésszerűen használhatók maradnak, így 
különösen: 

a) mechanikus, elektromos, elektronikus vagy egyéb elven működő zárak, zárszerkezetek, 
lakatok, reteszek stb. rendeltetésszerű nyitóeszközeit helyettesítő roncsolásos vagy 
roncsolásmentes nyitására tervezett és előállított eszközök, technológiák és tartozékaik; 

b) elektronikus biztonsági rendszerek rendeltetésszerű működését befolyásoló vagy 
működésképtelenségét kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és 
tartozékaik. 

7. Rejtjelező és titkosító berendezések 

a)    elektronikus hírközlő hálózaton, illetve informatikai rendszerekben használatos 
rejtjelező és titkosító eszközök, gépek, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett 
szoftverek, valamint azok funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá kiegészítő 
egységei és tartozékai; 

b)    speciális rejtjelkulcsok előállítására, elosztására, szállítására tervezett, vagy 
használt eszközök, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek; 

c)    rejtjelkulcsok. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 7. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi 
eszközöket, berendezéseket, tartozékokat: 

1.    szerzői jogvédelem biztosítását célzó kódoló-dekódoló 
eszközök; 

2.    ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett biztonsági (vagy 
védelmi, személyazonosító, jogosultság-ellenőrzési célú) 
rendszerek kódoló-dekódoló eszközei. 
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8. Követő eszközök 

Követő eszköznek minősül bármely olyan eszköz vagy szoftver, illetve tartozékai, amely 
személy vagy tárgy – az adott személy, illetve a tárgy tulajdonosának tudta nélkül történő 
– irány- és helymeghatározására terveztek, állítottak elő. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 8. pontja nem vonja engedélyezés alá a nagyközönség 
számára árusított irány- és helymeghatározásra alkalmas 
vevőberendezéseket. 

 

A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI 

Az alábbiakban találhatóak – betűrendi sorrendben – az ebben a listában használt kifejezések 
fogalommeghatározásai. 

1. megjegyzés: A fogalommeghatározások a lista egészére vonatkoznak. A hivatkozások 
kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem érintik a definícióknak a lista egészében való általános 
alkalmazását. 

2. megjegyzés: Az ebben "A listában használt kifejezések fogalommeghatározásai" című 
részben szereplő szavak és kifejezések kizárólag akkor értelmezendőek a definíciónak 
megfelelően, ha idézőjelben ("") állnak. A félidézőjellel jelölt ("") fogalmak definícióját a 
megfelelő részhez fűzött műszaki megjegyzés tartalmazza. Egyéb esetekben a szavak és 
kifejezések általánosan elfogadott (szótári) jelentésükben értelmezendők. 

ML10. "A levegőnél könnyebb légi járművek": 

hőlégballonok és léghajók, amelyek emelkedésükhöz forró levegőt vagy a levegőnél 
könnyebb gázokat – például héliumot vagy hidrogént – használnak. 

ML8. "Adalékanyagok": 

robbanóanyagokban, azok tulajdonságainak javítása céljából használt anyagok. 

ML17. "Atomreaktor": 

a reaktortartályon belül lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó egységek, az a berendezés, 
amely a magban a teljesítményszintet szabályozza és azok a komponensek, amelyek általában 
a reaktormag primer hűtőközegét foglalják magukban, azzal közvetlenül érintkeznek vagy azt 
szabályozzák. 

ML11. "Automata parancsnoki és vezetési rendszerek": 

Olyan elektronikus rendszerek, amelyeken keresztül a vezetés alatt álló hadműveleti, 
harcászati kötelék, egység, hajó, alegység vagy fegyverek hatékony működéséhez 
nélkülözhetetlen információt betáplálják, feldolgozzák és továbbítják. Ezt a katonai vezető 
szerv feladatainak támogatására tervezett számítógépes és egyéb speciális hardver 
felhasználásával végzik. Az automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek fő funkciói a 
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következők: az információk hatékony automatikus gyűjtése, tárolása és feldolgozása; 
mindazon körülmények és helyzet bemutatása, amelyek hatással lehetnek a harc 
előkészítésére és megvívására; a művelet céljának és pillanatnyi állásának megfelelően a 
harcászati és hadműveleti számvetések elvégzése az erőforrásoknak a harccsoportok vagy 
hadrendi elemek vagy a harctéren telepített erők közötti megosztása céljából; a művelet vagy 
harc időtartama alatt bármikor helyzetértékeléshez és döntéshozatalhoz szükséges adatok 
előkészítése; a műveletek számítógépes szimulációja. 

ML7., 22. "Biokatalizátorok": 

egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz, vagy egyéb biológiai vegyületekben használt 
enzimek, amelyek a vegyi harcanyagokhoz (CW) kötődnek és lebontásukat gyorsítják. 

Műszaki megjegyzés: 

"Enzim": egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt "biokatalizátor". 

ML7., 22. "Biopolimerek": 

az alábbiak szerinti biológiai makromolekulák: 

a) egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt enzimek; 

b) monoklonális, poliklonális vagy nem idiotipikus ellenanyagok; 

c) különleges módon tervezett vagy feldolgozott receptorok. 

Technikai megjegyzés 

1. "Nem idiotipikus ellenanyagok": olyan ellenanyagok, amelyek más ellenanyagok konkrét 
ellenanyag-megkötő helyeihez kötődnek. 

2. "Monoklonális ellenanyagok": olyan proteinek, amelyek egy ellenanyag-megkötő helyhez 
kötődnek, és amelyeket egy sejtklón állít elő. 

3. "Poliklonális ellenanyagok": olyan proteinek keveréke, amelyek egy ellenanyag megkötő 
helyhez kötődnek, és amelyeket egynél több sejtklón állít elő. 

4. "Receptorok": olyan biológiai makromolekuláris szerkezetek, amelyek képesek ligandok 
megkötésére, amelyek megkötése hatással van fiziológiai funkcióikra. 

ML15. "Első generációs képerősítő csövek": 

elektrosztatikus fókuszú csövek, amelyekben a ki- és bemenetnél multialkáli fotókatódból (S-
20 vagy S-25) készült optikai vagy üveglemez került felhasználásra, azonban mikrocsatornás 
lemezeket nem tartalmaznak. 
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ML8. "Energiahordozó anyagok": 

olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a tervezett felhasználásukhoz szükséges energia 
kibocsátása céljából kémiai reakcióba lépnek. A "robbanóanyagok", "pirotechnikai eszközök" 
és "hajtóanyagok" az energiahordozó anyagok alosztályait képezik. 

 

ML7. "Expressziós vektorok" 

genetikai anyagnak a fogadósejtbe történő bejuttatására használt hordozók (például plazmid 
vagy vírus). 

ML21., 22. "Fejlesztés": 

kapcsolódik a sorozatgyártást megelőző valamennyi szakaszhoz, mint például: tervezés, 
tervezéskutatás, tervezéselemzések, tervezési koncepciók, a prototípusok összeszerelése és 
vizsgálata, kísérleti gyártási tervek, tervezési adatok, a tervezési adatok termékké történő 
átalakításának folyamata, konfigurációs tervezés, integrációtervezés, tervrajzok. 

ML21., 22. "Felhasználás" 

Üzemeltetés, üzembe helyezés (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos 
üzemben tartás (ellenőrzés), javítás, nagyjavítás és felújítás. 

ML18., 21., 22. "Gyártás": 

valamennyi gyártási fázis vagyis: tervezés, gyártás, integrálás, összeszerelés, ellenőrzés, 
tesztelés, minőségbiztosítás. 

ML8. "Hajtóanyag": 

olyan anyagok vagy keverékek, amelyek kémiai reakcióba lépve – ellenőrzött ütemben – nagy 
mennyiségű forró gázt állítanak elő mechanikai munka végzése céljából. 

ML7. "Háborús felhasználáshoz igazított": 

olyan átalakítás vagy szelektálás (mint a tisztaság, eltarthatósági idő, fertőzőképesség, 
terjedési jellemzők vagy az UV-sugárzással szembeni ellenálló-képesség megváltoztatása), 
amelynek célja, hogy növelje az ember- vagy állatveszteséget, rombolja a berendezéseket, 
vagy kárt tegyen a termésben vagy a környezetben. 

ML22. "Közhasznú": 

olyan "technológia" vagy "szoftver", amelyet a továbbterjesztésére vonatkozó korlátozás 
nélkül tettek közzé. 

Megjegyzés: szerzői jogi korlátozások nem gátolják, hogy a "technológia" vagy "szoftver" a 
"közhasznú" tárgykörébe tartozzon. 
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ML9., 19. "Lézer": 

komponensek olyan részegysége, amely mind térben, mind időben olyan koherens fényt 
biztosít, amelyet stimulált sugárzáskibocsátással erősítenek fel. 

ML4., 8. "Pirotechnikai eszközök": 

szilárd vagy folyékony üzemanyagok és oxidáló szerek keveréke, amely amikor begyújtják, 
egy energiát termelő kémiai folyamaton megy keresztül szabályozott arányok mellett azért, 
hogy megfelelő időkésedelmet hozzon létre, vagy hőmennyiséget, zajt, füstöt, látható fényt 
vagy infravörös kisugárzást gerjesszen. A piroforok a pirotechnikai eszközök egyik olyan 
alosztályát képezik, amelyek nem tartalmaznak oxidálószert, levegővel érintkezve azonban 
spontán gyulladnak. 

ML4., 10. "Polgári repülőeszköz": 

a polgári repülésügyi hatóságok által közzétett, a repülésre való alkalmasságot minősítő 
listákban felsorolt "repülőeszközök", amelyek kereskedelmi, polgári, belső és külső 
útvonalakon repülhetnek, vagy polgári, magán- vagy üzleti célokra használhatók. 

ML8. "Prekurzorok": 

robbanóanyagok gyártásához használt különleges vegyi anyagok. 

ML8., 10., 14. "Repülőgép": 

merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas (helikopter), döntött rotoros vagy döntött 
szárnyas légi jármű. 

ML8., 18. "Robbanóanyagok": 

olyan szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok vagy anyagok keverékei, amelyek 
robbanófejekben elsődleges, indító- vagy főtöltetként, valamint rombolások és egyéb 
alkalmazások során történő felhasználásukkor robbanást okoznak. 

ML17. "Robot": 

esetleg folyamatos működésű vagy pontról pontra mozgatható manipulációs mechanizmus, 
amely szenzorokat is alkalmazhat, és rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével: 

a) többfunkciós; 

b) képes anyagok, részegységek, szerszámok vagy különleges eszközök beállítására vagy 
orientálására, háromdimenziós térben történő változtatható mozgások révén; 

c) három vagy több zárt vagy nyitott hurkos szervoeszközt foglal magában, amelyek léptető 
motorokat is tartalmazhatnak; és 
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d) rendelkezik a "felhasználó által programozható" tanít/visszajátszik módszerrel vagy 
elektronikus számítógéppel, amely lehet programozható logikai kontroller, azaz mechanikai 
beavatkozás nélküli. 

Megjegyzés: A fenti meghatározás nem foglalja magában az alábbi eszközöket: 

1. olyan manipulációs mechanizmusok, amelyeket csak kézzel vagy távoperátorral lehet 
irányítani; 

2. állandó sorozatú manipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített 
programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A programot 
mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A 
mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek megválasztása mechanikai, elektronikus vagy 
elektromos úton nem változtatható, illetve nem is cserélhető; 

3. mechanikai vezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a 
mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó 
eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok 
vagy bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek megválasztása a rögzített 
programsémán belül változtatható. A programséma változtatása vagy módosítása (pl. a csapok 
átállítása vagy a bütykök cseréje) egy vagy több mozgási tengelyen csak mechanikai 
műveletek révén történik; 

4. nem szervovezérlésű, sorrendmanipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan 
rögzített, programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A program 
változtatható, de a folyamat csak a mechanikusan rögzített elektromos bináris eszközről vagy 
állítható ütközőkről kapott bináris jel hatására halad tovább; 

5. Descartes-féle koordináta manipulátor rendszerként definiált rakodódaruk, amelyeket 
függőleges elhelyezett tárolórekeszek integrált részeként alakítottak ki, és e rekeszek 
tartalmának tárolás és kirakodás céljából történő elérésére szolgálnak. 

ML13. "Szálas vagy rostos anyagok": 

többek között: 

a) folytonos monofil szálak; 

b) folytonos cérnák és előfonatok; 

c) szalagok, szövetek, kusza fonatok és paszományok; 

d) vágott szálak, szálkötegek és koherens szálú végek; 

e) bármilyen hosszú, egykristályos vagy polikristályos tűkristályok; 

f) aromás poliamid pép. 
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ML10. "Személyzet nélküli légi jármű" ("UAV") 

minden olyan "repülőgép", amely a fedélzeten mindennemű emberi jelenlét nélkül képes a 
repülés megkezdésére, valamint az irányított repülés és navigálás fenntartására. 

ML21. "Szoftver": 

bármilyen tényleges hordozóra rögzített, egy vagy több "program" vagy "mikroprogram" 
gyűjteménye. 

ML20. "Szupravezető": 

olyan anyagok (fémek, ötvözetek vagy vegyületek), amelyek elveszíthetik minden elektromos 
ellenállásukat, azaz végtelen elektromos vezetőképességgel rendelkezhetnek, és igen nagy 
elektromos áram átvitelére alkalmasak Joule-hő keletkezése nélkül. 

Egy "szupravezető" anyag "kritikus hőmérséklete" (más kifejezéssel átmeneti hőmérséklete) 
az a hőmérséklet, amelyen az anyag az elektromos egyenárammal szemben minden 
ellenállását elveszíti. 

Műszaki megjegyzés: 

Az anyag kritikus "szupravezető" állapotát a "kritikus hőmérséklet", a kritikus mágneses 
mező – amely a hőmérséklet függvénye – és a kritikus áramsűrűség jellemzi, amely azonban a 
mágneses mezőtől és a hőmérséklettől egyaránt függ. 

ML22. "Szükséges": 

a "technológia" tekintetében a "technológiának" az ellenőrzés alá eső működési szint, 
jellemzők vagy funkciók eléréséért vagy meghaladásáért felelős része. Az ilyen "szükséges 
technológia" több termék részét is képezheti. 

ML22. "Technológia": 

A termékek "fejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "felhasználásához" szükséges egyedi 
információ. Ez az információ lehet "műszaki adat" vagy "műszaki támogatás". 

Technikai megjegyzés 

1. A "műszaki adat" lehet tervrajz, terv, ábra, modell, formula, táblázat, gépészeti terv és 
specifikáció, kézikönyv és útmutatás, akár írásban, akár más adathordozón, például 
mágneslemezen, mágnesszalagon vagy csak olvasható tárban rögzítve. 

2. A "műszaki támogatás" lehet útmutatások, készségek, képzés, a munkával kapcsolatos 
ismeretek átadása vagy konzultációs szolgáltatás. A "műszaki támogatás" magában 
foglalhatja a "műszaki adatok" átadását is. 
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ML7. "Tömegoszlató harcanyagok": 

olyan anyagok, amelyek – a tömegoszlatási célra történő tervezett felhasználásuk során – 
rövid idő alatt az emberi érzékszervek irritációját vagy a fizikai funkciók zavarát okozzák, 
amely hatások az anyagoknak való expozíció befejeződését követően rövid időn belül 
megszűnnek. A könnygáz a "tömegoszlató harcanyagok" egyik fajtája. 

ML22. "Tudományos alapkutatás": 

kísérleti vagy elméleti munka, melynek alapvető célja új ismeretek megszerzése jelenségek 
vagy megfigyelhető tények alapelveiről, és elsődlegesen nem meghatározott gyakorlati cél 
vagy szándék elérésére irányul. 

ML17. "Üzemanyagcellák" 

olyan elektrokémiai eszköz, amely képes egy külső forrásból kapott üzemanyag kémiai 
energiáját közvetlenül egyenárammá átalakítani. 

ML11. "Űrhajó": 

aktív és passzív műholdak és űrszondák. 

ML19. "Űrminősítésű": 

olyan termék, amelyet úgy terveztek és gyártottak, hogy alkalmas legyen – illetve amelyet 
sikeres tesztelést követően olyannak minősítettek, mint amely alkalmas – a Föld felszíne felett 
100 kilométernél nagyobb magasságon való működésre. 

Megjegyzés: Az, hogy egy konkrét eszköz tesztelés révén űrminősítést kap, még nem jelenti 
azt, hogy az ugyanazon gyártási sorozatból vagy modellszériából származó más eszközök is 
"űrminősítésűek", hacsak nem tesztelték külön azokat is. 

ML17. "Végeffektorok": 

fogószerszámok, aktív szerszámegységek és minden egyéb olyan szerszám, amelyet a "robot" 
manipulátorkar végén lévő alaplapra erősítenek. 

Műszaki megjegyzés: 

"aktív szerszámegységek": valamely munkadarab hajtóerejét vagy munkaenergiáját biztosító, 
vagy azt érzékelő eszközök." 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 39/2014. (V. 5.) EMMI rendelete
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 
módosításáról

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.  pontjában 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:

1. §  Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. alcíme a következő 4/A–4/C. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Ha az  e  rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatást az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107.  cikk (1)  bekezdésének megfelelő gazdasági tevékenységéhez – ideértve különösen a  hivatásos sport 
támogatását – veszi igénybe a kedvezményezett, a támogatás
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelettel (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.; 
a továbbiakban: 1407/2013 bizottsági rendelet), valamint a 4/B. §-sal összhangban csekély összegű támogatásként, 
vagy
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 rendelettel (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.; a  továbbiakban: 360/2012 bizottsági rendelet), 
valamint a 4/B.§-sal összhangban közszolgáltatási csekély összegű támogatásként, vagy
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 2012/21/EU bizottsági határozattal (HL L 7., 2012. 1. 11., 
3. o.; a  továbbiakban: Határozat), valamint a  4/C.  §-sal összhangban közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott 
támogatásként
nyújtható.
4/B. § (1) Nem lehet kedvezményezett
a) az  1407/2013 bizottsági rendelet alapján az  1407/2013 bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak 
kivételével az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013 bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel, és
b) a  360/2012 bizottsági rendelet alapján az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást a  360/2012 bizottsági 
rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(2) A  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére nyújtott,  
az  1407/2013 bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás teherszállító jármű vásárlására nem vehető 
igénybe.
(3) Az  1407/2013 bizottsági rendelet 6.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott nyilatkozat szerinti, továbbá 
az  e  rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem 
haladhatja meg az 1407/2013 bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.
(4) A  360/2012 bizottsági rendelet 3.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott nyilatkozat szerinti, továbbá 
az  e  rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem 
haladhatja meg a 360/2012 bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.
(5) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, hogy az csekély összegű támogatásban 
részesül. A  tájékoztatásnak utalnia kell az  1407/2013 bizottsági rendeletre vagy a  360/2012 bizottsági rendeletre, 
megjelölve annak pontos címét és az  Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését, valamint meg kell 
határoznia a támogatás pontos összegét bruttó támogatástartalomban kifejezve.
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4/C.  § (1) A  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.
(2) 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.
(3) A  kedvezményezett a  támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből  
az (1)–(2) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.”

2. §  Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  támogatási kérelem nem tartalmazza a  (2)  bekezdésben foglaltakat, a  miniszter a  támogatási kérelem 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a költségvetési támogatás igénylőjét legfeljebb tizenöt napos határidő 
kitűzésével írásban hiánypótlásra hívja fel. Ha a  költségvetési támogatás igénylője a  hiánypótlási felhívásnak 
határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a  miniszter a  támogatási kérelmet elutasítja, és erről 
a költségvetési támogatás igénylőjét – az elutasítás indokának megjelölésével – írásban értesíti.”

3. §  Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a támogatási kérelemről annak kézhezvételétől számított huszonegy napon belül dönt.”

4. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint 
dokumentumokat nyújtja be:)
„b) gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítő okiratának egyszerű 
másolatát, képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
mintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető 
pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát, helyi önkormányzatok társulása esetén a  társulási 
megállapodás másolatát,”

 (2) Az R. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint 
dokumentumokat nyújtja be:)
„d) az a)–c) pontban meghatározottaktól eltérő egyéb jogi személy esetén harminc napnál nem régebbi igazolást 
az  egyéb jogi személyt nyilvántartó szervezettől az  egyéb jogi személy nyilvántartásban szereplő adatairól, 
képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy 
a  számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a  számlavezető pénzforgalmi 
intézmény által hitelesített eredeti példányát, adószámát, bankszámlaszámát, ”

5. §  Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolót számviteli bizonylattal – ideértve a  kifizetést 
igazoló bizonylatot, szerződést is – alátámasztott módon az  1. melléklet szerinti nyomtatványon (a  továbbiakban: 
összesített elszámolási táblázat) kell benyújtani. A  költségvetési támogatás felhasználását igazoló beszámolóhoz 
az összesített elszámolási táblázatot papír alapon eredetiben, illetve a támogatási szerződésben a támogató részéről 
megjelölt kapcsolattartó személy részére elektronikus úton is mellékelni kell.”

6. §  Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  költségvetési támogatás végső felhasználója nem a  kedvezményezett, a  kedvezményezett köteles 
a  költségvetési támogatásról a  költségvetési támogatás végső felhasználóját az  összesített elszámolási táblázat 
szerint elszámoltatni, és az  összesített elszámolási táblázat, a  pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat, a  támogatási 
szerződés, valamint annak lezárását vagy megszűnését igazoló okirat kedvezményezett által hitelesített másolatát 
a támogatónak átadni a 2. melléklet szerinti elszámolással egyidejűleg.”

7. §  Az R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ötvenmillió forintot meghaladó összegű költségvetési támogatás esetében a  százezer forint értékhatárt 
meg nem haladó számlák másolatát a  támogatói okirat vagy támogatási szerződés erre vonatkozó rendelkezése 
esetén nem kell benyújtani, ha a  számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az  eredeti bizonylatokkal való 
egyezőségét és az eredeti bizonylatok (2) bekezdés szerinti záradékolásának megtörténtét könyvvizsgáló igazolja.”
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8. § (1) Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogató – a  felhasználási időszakban vagy a beszámoló benyújtását követően, de legkésőbb a beszámoló 
elfogadását követő hat hónapon belül – a  felhasználás helyszínén ellenőrizheti a  költségvetési támogatás 
felhasználását.”

 (2) Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  támogató a  beszámoltatás során ellenőrzi, hogy a  költségvetési támogatás felhasználása során 
a  kedvezményezett a  közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, beruházások, szolgáltatás megrendelések 
kapcsán a  közbeszerzést lebonyolította-e. Az  ennek megállapításához szükséges dokumentumokat 
a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követően nyújtja be a támogató részére. A kedvezményezett 
e  kötelezettségéhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok körét és a  benyújtás határidejét a  támogatási 
szerződésben kell meghatározni.”

9. § (1) Az R. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a „Versenysport támogatása” előirányzat terhére támogatja)
„b) a versenysport fejlesztési feladatait,”

 (2) Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Versenysport támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. 
A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.”

10. §  Az R. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § A 24. § (1) bekezdés b)–d) pontja esetében
a) országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség, fogyatékosok országos szövetsége, valamint
b) sportszövetség tagszervezeteként működő és annak versenyrendszerében részt vevő
ba) sportszervezet,
bb) sportiskola,
bc) utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány,
c) testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmény,
d) központi költségvetési szerv,
e) a  sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak gyakorlati megvalósításában résztvevő, vagy az  ilyen célok 
elérésében közvetlenül vagy a szövetségi tagszervezetek útján közreműködő gazdasági társaság,
f ) a MOB,
g) a Magyar Turizmus Zrt.
lehet kedvezményezett.”

11. §  Az R. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az  MLSZ utánpótlás-
neveléssel összefüggő feladatainak támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési 
támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.”

12. §  Az R. 10. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló 
feladatok támogatása
36.  § Az  olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a  sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok 
támogatására előirányzatból nyújtott költségvetési támogatás kedvezményezettje – a  40.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott költségvetési támogatás kivételével – a  MOB, központi költségvetési szerv, sportszövetség, 
sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány. Az olimpiai mozgalommal összefüggő, 
valamint egyéb, a  sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására előirányzat terhére egyedi döntés 
alapján nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is 
nyújtható.
37.  § (1) A  miniszter a  Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzat terhére támogatja 
a versenysport és az olimpiai felkészülés következő szakmai feladatait:
a) az  olimpiai felkészülést, az  olimpiai kvalifikációt eredményező versenyekre történő felkészülést és részvételt, 
az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei, az országos sportági szövetségek, valamint e szövetségek 
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, továbbá – a sportágak olimpiai eredményességét is figyelembe 
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véve – e  szövetségek tagszervezeteként működő és annak versenyrendszerében részt vevő sportszervezet, 
sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány szakmai feladatainak ellátását;
b) az  olimpiai sportágak országos sportági szakszövetsége, az  országos sportági szövetség, sportszervezet, 
sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány szakmai programjai és feladatai megvalósításával 
összefüggő működési költségeit;
c) a  versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a  sportági stratégiai fejlesztési koncepciók (ideértve 
az utánpótlás-fejlesztési koncepciókat is) megvalósítását;
d) az európai játékokra, továbbá az ifjúsági olimpiai játékokra történő felkészülést és részvételt;
e) az olimpiai és a paralimpiai játékokon való részvételt; valamint
f ) az olimpiai sportágak egyéb sportvilágeseményei esetében a felkészülést, kvalifikációt és részvételt.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következő tételek számolhatók 
el:
a) a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés 
szakmai költségei,
b) a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,
c) a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,
d) a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott vagy olimpiai kerettagok sporttevékenységével összefüggő 
sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, 
gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségek,
e) doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségek,
f ) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a  sporttevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a  sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és tartásával 
kapcsolatos költségek,
g) a  sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány tulajdonában, 
vagyonkezelésében lévő, vagy az  általa bérelt, a  felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény 
fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,
h) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a  sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek  
– a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási 
díja,
i) sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei.
(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során – a  (2)  bekezdésben 
meghatározottak mellett – a következő tételek számolhatók el:
a) a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,
b) a  sportszövetségi, sportszervezeti, sportiskolai, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványi iroda 
működésével kapcsolatos költségek,
c) a  sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok 
megjelentetésének, beszerzésének költségei,
d) a  költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a  munkaviszonyban, valamint a  munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a  számvitelről szóló törvény szerinti – 
bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,
e) a pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek,
f ) a  költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a  sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-
nevelés fejlesztését végző alapítvány sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazási költségek.
(4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti költségvetési támogatásban részesülő országos sportági szakszövetség, 
országos sportági szövetség a  költségvetési támogatást az  Stv.-ben, valamint az  alapszabályában meghatározott 
feladatokra köteles fordítani. A  szövetségi költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az  országos 
sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek következő szövetségi adatait kell figyelembe venni:
a) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz;
b) a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz;
c) az 5. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján számított sportági eredményességi pontszám nem nulla.
(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (4) bekezdésben meghatározott feltételek 
közül kettőnek nem felel meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet 
több másfélmillió forintnál.
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(6) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (4) bekezdésben meghatározott feltételek 
közül legalább kettőnek megfelel, a támogatási döntéskor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági 
szövetségek következő adatait kell figyelembe venni:
a) az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg huszonöt 
százalékának felosztása az  5.  mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított sportági 
eredményességi pontszám alapján történik;
b) az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg hetvenöt 
százalékának felosztása a következő adatok alapján történik, a megjelölt arányban
ba) a sportszövetség által fizetendő nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,
bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,
bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,
bd) a sportszövetség közgyűlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,
be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulásának éve) háromszoros szorzóval,
bf ) egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, azaz a  sportág szállítási igénye kétszeres szorzóval, 
pályaigénye kétszeres szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának igénye négyszeres szorzóval, edzőpartner 
bevonásának igénye négyszeres szorzóval, női és férfi szakágai hatszoros szorzóval, olimpiai szakágak száma 
hatszoros szorzóval.
(7) Az  (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során az  európai játékok, 
továbbá az ifjúsági olimpiai játékok esetében a felkészüléssel és részvétellel összefüggő kiadások számolhatók el.
(8) Az  (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során az  olimpiai és 
a paralimpiai játékokon való részvétellel összefüggő kiadások számolhatók el.
(9) Az (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során az olimpiai sportágak 
sportvilágeseményeire történő felkészüléssel, kvalifikációval és az  azon való részvétellel összefüggő kiadások 
számolhatók el.
38. § (1) A Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése előirányzat terhére támogatható:
a) a Nemzet Sportolója Címmel járó életjáradék folyósítása,
b) az olimpiai járadék folyósítása,
c) nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a  kiemelkedő sporteredmények 
elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek rászorultsági alapon történő költségvetési támogatása,
d) a Gerevich Aladár-sportösztöndíj rendszer működtetése,
e) az Ezüstgerely művészeti pályázat támogatása.
(2) A  MOB Gerevich Aladár-sportösztöndíjként kiemelt sportösztöndíjat és szövetségi sportösztöndíjat 
adományozhat az  olimpiai, paralimpiai, sakkolimpiai, speciális világjáték-válogatott kerettag versenyző, valamint 
a  felkészítésében közreműködő edző, szövetségi kapitány, válogatott vezetőedző és a  versenyző felkészítésében 
közvetlenül részt vevő egyéb sportszakember [a (10)–(19) bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: edző] 
részére.
(3) A  sportösztöndíj tárgyévi keretösszegét, valamint a  (10)–(19)  bekezdés alapján sportösztöndíjban részesíthető 
természetes személyek legnagyobb számát a  MOB elnöksége állapítja meg. A  szövetségi sportösztöndíj keretét 
a  MOB elnöksége az  5.  melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján az  országos sportági szakszövetségek 
és országos sportági szövetségek javaslatára figyelemmel határozza meg azzal, hogy az  egyes sportágak 
keretösszegeit a sportági összpontszám arányában veszi figyelembe.
(4) A (10)–(19) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek mellett sportösztöndíjra
a) csak válogatott kerettag versenyző jogosult, amely feltétel meglétét a szövetség igazolja,
b) csak olyan, az a) pontban meghatározott versenyzőt felkészítő edző jogosult, aki
ba) a  sport területén képesítéshez kötött tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
legalább középfokú edzői képesítéssel, vagy más, a közvetlen sportszakmai felkészítéssel összefüggő képesítéssel, 
továbbá
bb) a  versenyző sporttevékenységének feltételeit, felkészítését biztosító sportszervezettel, sportiskolával, 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal vagy a  versenyző részére versenyengedélyt kiadó 
sportszövetséggel fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal
rendelkezik, és e feltételek fennállását igazolja.
(5) Külföldi állampolgárságú edző sportösztöndíjra jogosultságának – kivéve a  (6)  bekezdésben foglaltakat – 
a (4) bekezdés b) pontjában foglaltakon kívül további feltétele, hogy az edző
a) az edzői tevékenység végzésére jogosító okirat honosított példányának másolatát,
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b) a társadalombiztosítási jogviszony fennállásának igazolására alkalmas okirat másolatát,
c) annak igazolását, hogy bankszámlával rendelkezik, továbbá
d) a  tartózkodási engedélye másolatát – amelyből megállapítható, hogy legalább a  munkaszerződés, 
munkavégzésre irányuló egyéb szerződés időtartamával megegyező időtartamban Magyarország területén 
jogszerűen tartózkodik –
csatolja.
(6) Az  EGT-állampolgárságú edzők esetében a  sportösztöndíjra jogosultság feltételei azonosak a  magyar 
állampolgárságú edzőkre a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételekkel.
(7) A sportösztöndíjban részesülőkről a MOB elnöksége a  (10)–(19) bekezdésben meghatározottak szerint dönt és 
gondoskodik a havi sportösztöndíjak tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történő folyósításáról.
(8) Ha a versenyzővel, edzővel szemben doppingvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt doppingeljárás 
indul, a sportösztöndíj folyósítását fel kell függeszteni.
(9) Vissza kell vonni a sportösztöndíjat, ha
a) a versenyző válogatott kerettagsága megszűnik,
b) az edző (4) bekezdés a) pontjában meghatározott versenyzőt felkészítő jogosultsága megszűnik,
c) a versenyzővel vagy az edzővel szemben jogerős doppingbüntetésként eltiltás kerül kiszabásra.
(10) Kiemelt sportösztöndíjban részesíthető
a) az  előző négy évben olimpiai játékokon érmes vagy világbajnokságon kizárólag olimpiai versenyszámban 
világbajnok versenyző;
b) az a) pont szerinti versenyzőt felkészítő edző;
c) az előző négy évben paralimpián érmes versenyző;
d) a c) pont szerinti versenyzőt felkészítő edző.
(11) A kiemelt sportösztöndíj mértéke
a) a (10) bekezdés a) pontja szerinti versenyző esetén
aa) egyéni sportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta négyszázezer forint,
ab) egyéni sportág csapat versenyszámaiban vagy csapatsportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után 
versenyzőnként havonta legalább kétszázezer, legfeljebb háromszázezer forint;
b) a (10) bekezdés b) pontja szerinti edző esetén – a (13) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel –
ba) az a) pont aa) alpontjában meghatározott versenyző által elért, kiemelt sportösztöndíjra jogosító eredmény után 
havonta négyszázezer forint,
bb) az  a)  pont ab)  alpontjában meghatározott versenyzők, csapat által elért, kiemelt sportösztöndíjra jogosító 
eredmény után havonta háromszázezer forint;
c) a (10) bekezdés c) pontja szerinti versenyző és a (10) bekezdés d) pontja szerinti edző esetén egyéni sportágban 
elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta legfeljebb kétszázezer forint;
d) a  (10)  bekezdés c)  pontja szerinti versenyző és a  (10)  bekezdés d)  pontja szerinti edző esetén egyéni sportág 
csapat versenyszámaiban vagy csapatsportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után versenyzőnként és 
edzőnként havonta legfeljebb egyszázezer forint.
(12) A kiemelt sportösztöndíjban részesülő személyekről a MOB elnöksége
a) versenyző esetén az elért eredményekre,
b) edző esetén a  legjobb eredményt elért versenyzőjének eredményessége és az  edző szakmai pályafutásának 
értékelésére
figyelemmel dönt.
(13) A versenyző a (11) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, c) és d) pontjában meghatározott jogcímek közül 
csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra. Az edző a (11) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, c) és 
d) pontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra.
(14) Szövetségi sportösztöndíjban részesíthető a (10) bekezdés hatálya alá nem tartozó felnőtt, valamint utánpótlás 
korosztályban induló versenyző, és a felkészítését végző edző.
(15) A szövetségi sportösztöndíj mértéke a (16) és (17) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel
a) sportoló esetén havonta legalább harmincezer, legfeljebb háromszázezer forint,
b) edző esetén havonta legalább ötvenezer, legfeljebb háromszázezer forint.
(16) A  fogyatékosok sportjában működő sportszövetségek vagy ezek tagszervezetei által foglalkoztatott 
edző, továbbá a  fogyatékosok sportjának versenyrendszerében induló versenyző sportösztöndíjának mértéke  
– a  (17)  bekezdésre is figyelemmel – versenyző és edző esetén egyaránt havonta legalább húszezer, legfeljebb 
százötvenezer forint.
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(17) A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség részére biztosítandó sportösztöndíj-keret kizárólag edzők támogatására 
fordítható.
(18) A szövetségi sportösztöndíj pályázati rendszerben kerül felhasználásra, a pályázatot a MOB elnöksége írja ki és 
dönt a beérkezett pályázatokról.
(19) A  sportszövetségek negyedévente egy alkalommal a  MOB elnöksége részére javasolhatják az  éves 
keretösszegen belül a  költségvetési támogatás mértékének, valamint a  támogatott személyek körének 
a módosítását.
39. § (1) A miniszter a Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai előirányzat terhére támogatja a nemzeti 
doppingellenes szervezet (Hungarian National Anti-doping Organization, a  továbbiakban: HUNADO) által ellátott 
következő doppingellenes feladatokat:
a) a  doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a  versenyzők 
doppingellenőrzése;
b) a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti egyéb doppingellenes feladatok;
c) a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság és a doppingbizottság működtetése;
d) a doppingellenes nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése;
e) a doppingellenes neveléssel, felvilágosítással kapcsolatos feladatok;
f ) egyéb, a doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatok.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat terhére költségvetési támogatás nyújtható a doppingellenes tevékenységet 
végző szervezetek részére doppingellenes feladataik ellátásához.
40. § (1) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési 
programot (a továbbiakban: Sport XXI. program) és a Héraklész Program megvalósítását az olimpiai sportágakban, 
a sportiskolákat, az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátását.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt az utánpótlás-neveléssel 
összefüggő felkészüléshez, versenyeztetéshez, versenyrendezéshez, versenyzési feltételek megteremtéséhez, 
fejlesztési feladatok ellátásához, és a  Duna Kupa versenysorozaton való részvétel, valamint a  Duna Kupa 
versenysorozat magyarországi megrendezése költségeihez, valamint az  egyéb utánpótlás-neveléssel összefüggő 
feladatok ellátásához a (9)–(10) bekezdésben meghatározott kedvezményezettek részére.
(3) A Sport XXI. program koordinációs feladatai keretében a MOB az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatást 
a következő célokra fordítja:
a) a  programban részt vevő sportiskolák, sportegyesületek, sportvállalkozások, utánpótlás-nevelés fejlesztését 
végző alapítványok, valamint országos sportági szakszövetségek szakmai feladatainak támogatása,
b) testnevelők, edzők, csoportvezetők és szervezők, valamint a program szakszövetség általi irányítását, felügyeletét, 
koordinációját végzők – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő 
járulékai, – a  személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti – béren kívüli juttatásai, a  béren kívüli juttatások 
kifizetői közterhei és megbízási díja,
c) sportesemények, versenyrendszerek támogatása,
d) a programhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása,
e) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése,
f ) átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésének támogatása,
g) a program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatása,
h) hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása,
i) eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása,
j) egyéb, a Sport XXI. program koordinációjával összefüggő feladatok támogatása.
(4) A  Héraklész Program megvalósítása érdekében a  MOB az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési támogatást 
a következő célokra fordítja:
a) hazai és nemzetközi edzőtáborokban való részvétel támogatása,
b) hazai és nemzetközi versenyen, mérkőzésen való részvétel, illetve versenyrendezés támogatása,
c) a  Héraklész Programban részt vevő válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének 
támogatása,
d) sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatása,
e) sportszakemberek díjazása,
f ) bevizsgált táplálék-kiegészítők beszerzésének támogatása,
g) sportegészségügyi háttér biztosításával összefüggő kiadások támogatása,



9400 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 63. szám 

h) sportszer, sporteszköz, sportruházat beszerzésének támogatása,
i) egyéb, a Héraklész Programmal szorosan összefüggő feladatok,
j) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése.
(5) A  miniszter az  Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja az  Stv. hatálya alá tartozó olyan 
köznevelési típusú sportiskolákat, amelyek sportegyesülettel és országos sportági szakszövetséggel, országos 
sportági szövetséggel kötött megállapodás alapján utánpótlás-nevelési feladatokat látnak el, biztosítják 
a testnevelés tantárgy emelt szintű oktatását, valamint az egyesületi jellegű sportiskolákat.
(6) Az (5) bekezdés szerinti költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:
a) a köznevelési típusú sportiskolákban használandó, sportszövetségi jóváhagyással rendelkező sportági tantervek 
elkészítése,
b) a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott és elektronikus formában történő kiadása,
c) a  sportági tantervekhez kapcsolódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus formában történő 
kiadása,
d) a  sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai 
koncepció kidolgozása,
e) kiemelt és modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe folyamatosan bekapcsolódó intézmények és 
szakmai műhelyek munkája,
f ) a  sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos 
költségek támogatása,
g) a  sportiskolai kerettanterv megvalósításában közreműködő pedagógusok programmal kapcsolatos 
többletfeladatainak – a  számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő 
járulékai,
h) a sportiskolai kerettanterv megvalósítását segítő eszközbeszerzés,
i) egyéb, a sportiskolai programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok,
j) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése,
k) egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatainak ellátása.
(7) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja a versenyzői élsportoló osztályokat 
működtető köznevelési intézményeket, azok adott tanévi működési költségeit, a  versenyzők kiegészítő oktatását, 
vizsgára való felkészítését.
(8) A  miniszter az  Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja az  egyéb utánpótlás-nevelési 
feladatok ellátását a következők szerint:
a) az Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban: ORV) történő részvételt,
b) az ORV magyarországi megrendezését,
c) a sportegyesületek utánpótlás-nevelési műhelyeinek szakmai munkáját.
(9) A  miniszter az  Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt az  országos 
sportági szakszövetség, országos sportági szövetség, sérülés specifikus sportszövetség, sportszervezet, utánpótlás-
nevelés fejlesztését végző alapítvány, köznevelési intézmény, sportiskola, valamint a  Sportiskolák Országos 
Szövetsége következő utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásához:
a) kiemelt jelentőségű hazai rendezésű utánpótlás-sportesemény rendezése,
b) sportiskolai sportesemények, sportrendezvények támogatása, az utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére 
irányuló szakmai programok megvalósítása,
c) egyéb, utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatok.
(10) A  miniszter az  Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat 
a (9) bekezdés a)–c) pontja szerinti utánpótlás-nevelési tevékenységben közreműködő
a) helyi önkormányzat,
b) gazdasági társaság,
c) központi költségvetési szerv
részére is.
41. § A  miniszter a  paralimpiai mozgalom és a  fogyatékos személyek sportjának fejlesztése érdekében 
a Fogyatékosok sportjának támogatása előirányzat terhére támogatja:
a) a paralimpiai felkészülést és a fogyatékosok versenysportját nem paralimpiai versenyszámokban,
b) a  paralimpiai és nem paralimpiai sportágak területén működő sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egységei, valamint a  sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítvány szakmai programjai és feladatai megvalósítását, valamint az ezzel összefüggő működési költségeit,
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c) a fogyatékosok sportjában országos vagy megyei szinten valamennyi fogyatékossági ágban és több sportágban 
– a  fogyatékosok sportja területén – működő sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés 
fejlesztését végző alapítvány szakmai programjait és feladatait, valamint az  ezek megvalósításával összefüggő 
működési költségeit,
d) az olimpiai központban való edzőtáborozást,
e) hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt,
f ) sportolók felkészülését és részvételét a speciális világjátékokon,
g) sportszakemberek foglalkoztatásának költségeit,
h) sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai eszközök, a  sporttevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó sportruházat beszerzését,
i) sportegészségügyi feladatok ellátását (különösen a  paralimpiai és speciális világjátékok kerettagjainak 
sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás 
igénybevételét, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok beszerzését),
j) a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportszakmai és sporttudományos programokat,
k) a sportszakember-képzési feladatokat,
l) a sport által megvalósuló integrációt elősegítő programokat,
m) a sportrehabilitációs programokat,
n) egyéb, a paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggő feladatok ellátását,
o) a  fogyatékosok nem paralimpiai sportágak területén működő civil szervezetei, ezek jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egységei, valamint sportszervezetei, sportiskolái, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítványai szakmai programjait és feladatait, továbbá az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit,
p) a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegű sportoktatását és programjait,
q) a fogyatékos személyek szabadidősportjának, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendezvényeit,
r) egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggő feladatok ellátását.
42. § (1) A miniszter a Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása előirányzat terhére támogatja:
a) a  nem olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségei szakmai 
programjainak, valamint az Stv-ben és az alapszabályában meghatározott feladatainak megvalósításával összefüggő 
működési költségeit,
b) a  Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (Sportaccord) IWGA Világjátékaira és a  Küzdősportok Világjátékaira 
való felkészülés szakmai feladatainak ellátását, az e versenyeken való részvétellel kapcsolatos költségeket, továbbá 
az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett Európai Játékokon résztvevő nem olimpiai sportágak felkészülésének 
támogatását.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következő tételek számolhatók el:
a) a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés 
szakmai költségei,
b) a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,
c) a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,
d) a  sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott kerettagok sporttevékenységével összefüggő sport- 
és egyéb egészségügyi szolgáltatásokkal, táplálkozási tanácsadással, sportegészségügyi eszközök, műszerek, 
gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlásával) kapcsolatos költségek,
e) a  válogatott kerettag versenyzők doppingvizsgálatával, doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos 
felvilágosításával összefüggő költségek,
f ) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a  sporttevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a  sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és tartásával 
kapcsolatos költségek,
g) a  sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány tulajdonában, 
vagyonkezelésében lévő, vagy az  általa bérelt, a  felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény 
fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,
h) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a  sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek – 
a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,
i) sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,
j) a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,
k) a sportszövetségi, sportszervezeti iroda működésével kapcsolatos költségek,
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l) a  sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok 
megjelentetésének, beszerzésének költségei,
m) a  költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a  munkaviszonyban, valamint a  munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a  számvitelről szóló törvény szerinti – 
bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,
n) a pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek,
o) a  költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a  sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-
nevelés fejlesztését végző alapítvány sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazási költségek.
(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a  (2)  bekezdés a)–i)  pontjaiban 
meghatározott tételek számolhatók el.
(4) A  költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az  országos sportági szakszövetségek, országos 
sportági szövetségek esetében a következő feltételeket kell figyelembe venni:
a) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz;
b) a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz;
c) az 5. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján számított sportági eredményességi pontszám nem nulla.
(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (4) bekezdésben meghatározott feltételek 
közül kettőnek nem felel meg, az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet 
több másfélmillió forintnál.
(6) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (4) bekezdésben meghatározott feltételek 
közül legalább kettőnek megfelel, az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre 
álló összeg
a) huszonöt százalékának felosztása az  5.  mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított 
sportági eredményességi pontszám alapján történik;
b) hetvenöt százalékának felosztása a következő arányok alapján történik:
ba) a sportszövetség által fizetendő nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,
bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,
bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,
bd) a sportszövetség közgyűlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,
be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulásának éve) háromszoros szorzóval,
bf ) egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, így a sportág szállítási igénye kétszeres szorzóval, pályaigénye 
kétszeres szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának igénye négyszeres szorzóval, edzőpartner 
bevonásának igénye négyszeres szorzóval, női és férfi szakágai hatszoros szorzóval, olimpiai szakágak száma 
hatszoros szorzóval
számítandó.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési támogatásban részesülő országos sportági szakszövetség, országos 
sportági szövetség a költségvetési támogatást tagszervezetei számára is biztosíthatja.”

13. § (1) Az R. 50. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” előirányzat terhére)
„a) az  egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló kormányrendelet alapján a  sportolók, 
sportszakemberek részére állami jutalom és eredményességi támogatás nyújtható, valamint”

 (2) Az R. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható 
költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.”

14. § (1) Az R. 51. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a  „Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatának támogatása” előirányzat terhére 
a  sportorvoslás szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel költségvetési támogatást nyújthat 
az  Országos Sportegészségügyi Intézet részére a  válogatott kerettag sportolók olimpiai, paralimpiai, speciális 
világjátékokra való felkészülésével összefüggő emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatához, különösen)
„d) teljesítmény-élettani laboratórium, valamint sportgenomikai laboratórium működtetéséhez,”

 (2) Az R. 51. § (1) bekezdés g)–h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a  „Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatának támogatása” előirányzat terhére 
a  sportorvoslás szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel költségvetési támogatást nyújthat 
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az  Országos Sportegészségügyi Intézet részére a  válogatott kerettag sportolók olimpiai, paralimpiai, speciális 
világjátékokra való felkészülésével összefüggő emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatához, különösen)
„g) edzőtáborokban, olimpiai központokban, valamint az  országos sportegészségügyi hálózat keretében 
a sportorvosi ellátáshoz,
h) sportorvosi szakrendelések, valamint a  keretorvosi hálózat on-line regisztrációs rendszerének kialakítására, 
fejlesztésére,”

 (3) Az R. 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatának támogatása előirányzat terhére egyedi 
döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként 
is nyújtható.”

15. § (1) Az R. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a szabadidősport fejlesztése érdekében a Szabadidősport támogatása előirányzat terhére támogatja:
a) a kiemelkedő szabadidősport rendezvényeket,
b) a nők és családok szabadidősportjának fejlesztését,
c) a hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős sporttevékenységét,
d) az idősek szabadidősportját,
e) a munkahelyi sport fejlesztését,
f ) a hagyományos magyar sportokat,
g) egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidősport, az  iskolai, diák- és felsőoktatási szabadidősport 
fejlesztésével összefüggő programok, feladatok ellátását,
h) a  2015.  évi, Budapesten megrendezendő TAFISA (Trim and Fitness International Sport for All Association) 
Világkongresszus előkészítését,
i) a szabadidősporttal kapcsolatos kutatásokat,
j) a  szabadidősport területén működő országos sportszövetségek szakmai programjait és feladatait, valamint 
az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit,
k) szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények működését, igénybevételét,
l) szabadidősport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építését, fejlesztését, korszerűsítését, felújítását,
m) a szabadidősport területén működő szakemberek képzését szolgáló jegyzetek elkészítését és kiadását, továbbá 
a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és értékelő lapjainak kidolgozását és expediálását,
n) a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények és a mellettük működő 
sportegyesületek műhelyeinek szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységét.”

 (2) Az R. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés a)–h) és l)  pontjai alapján szakmai feladatok ellátására nyújtott költségvetési támogatás 
tekintetében
a) a szabadidősport-rendezvény megrendezésével közvetlenül összefüggő kiadások,
b) sportegészségügyi ellátással (a rendezvényeken részt vevő személyek sporttevékenységével összefüggő sport- és 
egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, 
bevizsgált étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségek,
c) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a  sporttevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó sportruházat biztosításával összefüggő költségek,
d) sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díj,
e) szabadidősport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építésével, fejlesztésével, korszerűsítésével, felújításával 
közvetlenül összefüggő költségek,
f ) a  költségvetési támogatás legfeljebb húsz százalékáig a  sportszövetség, sportszervezet sporttevékenységével 
kapcsolatos belföldi utazás költségei,
g) a  költségvetési támogatás legfeljebb harmincöt százalékáig a  munkaviszonyban, a  munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a  számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, 
bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, megbízási díja, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítésével 
összefüggő költségek,
h) a költségvetési támogatás legfeljebb negyven százalékáig a sportrendezvény szervezésével összefüggő étkezés 
és frissítők költségei,
i) a  költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a  sportrendezvény résztvevőinek díjazásával 
kapcsolatos közvetlen költségek,
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j) a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos költségek 
– az (5) bekezdésben foglalt korlátozással –,
k) a  versenyrendezés (ideértve a  jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések 
rendezésének költségei,
l) a  hazai és külföldi szakmai programokon való részvétel költségei (ideértve a  sportdiplomáciai feladatokkal 
összefüggő költségeket is)
számolhatók el.”

 (3) Az R. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a  MOB, helyi önkormányzat, országos 
nemzetiségi önkormányzat, sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítvány, köznevelési intézmény, központi költségvetési szerv, köztestület, valamint helyi önkormányzat 
költségvetési szerve vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társasága lehet.”

 (4) Az R. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Szabadidősport támogatása előirányzat terhére egyedi döntés vagy pályázat alapján nyújtható költségvetési 
támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.”

16. § (1) Az R. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter az  iskolai, diák- és felsőoktatási sport fejlesztése érdekében a  Diák- és hallgatói sport támogatása 
előirányzat terhére támogatja:
a) a diáksport rendezvényeket, diák szabadidősport-rendezvényeket, programokat,
b) a diákolimpiai versenyrendszert és a fogyatékosok diákolimpiai versenyrendszerét,
c) a diák önkéntesek képzési rendszerét,
d) a  Magyar Diáksport Szövetség által delegált iskolai csapatok, versenyzők és nemzeti válogatott részvételét 
a Nemzetközi Iskolasport Szövetség versenyein,
e) a Magyar Diáksport Szövetség által végzett iskolai sport fejlesztését, diáksport szövetségek szakmai munkáját,
f ) a  felsőoktatási intézményekben tanulók országos bajnokságát, hallgatói szabadidősport rendezvényeket, 
valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő egyetemi világ- és Európa-bajnokságokat,
g) a  felsőoktatási intézmények mellett működő sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítvány műhelyeit,
h) a  Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által kidolgozott Hajós Alfréd Terv célkitűzéseinek 
megvalósításával összefüggő költségeket,
i) a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által delegált magyar egyetemi válogatott részvételét a külföldön 
megrendezendő tárgyévi főiskolai világbajnokságokon és Universiadékon,
j) a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai testnevelés 
színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit, pályázatait,
k) a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézményeket,
l) a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség szakmai programjait és 
feladatait, továbbá az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit,
m) a sportszakmai képesítések modul rendszerű szakmai és vizsgakövetelményein alapuló kerettantervei, oktatási 
segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását,
n) a  Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara szakmai feladatainak és szabadidős 
sportprogramjainak megvalósítását,
o) a köznevelésben és felsőoktatásban végzett sportkutatást,
p) az iskolai, diák- és felsőoktatási sporttal összefüggő szakmai feladatok ellátását,
q) az iskolai, diák- és felsőoktatási sport népszerűsítésével összefüggő feladatokat.”

 (2) Az R. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alapján szakmai feladatok ellátására nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:
a) a  sportegészségügyi ellátás (a  rendezvényeken, eseményeken részt vevő személyek sporttevékenységével 
összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, 
műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) költségei,
b) a  munkaviszonyban, a  munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek  
– a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, megbízási díja, 
valamint a számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek,
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c) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág specifikus technikai eszközök, a  sporttevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,
d) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a kedvezményezett sporttevékenységével kapcsolatos 
belföldi utazás költségei,
e) a  költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a  sportesemény szervezésével összefüggő étkezés 
költségei,
f ) a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportesemény szervezésével összefüggő frissítők költségei,
g) a Magyar Diáksport Szövetség által az (1) bekezdés a) pontja alapján szervezett felmenő rendszerű diákolimpiai 
versenyeken, bajnokságokon kiemelkedően szereplő iskolák jutalmazásának költségei,
h) a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel költségei,
i) a  versenyrendezés (beleértve a  jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések 
megrendezésének költségei,
j) a sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány tulajdonában, vagyonkezelésében 
lévő, vagy az  általa bérelt vagy más jogcímen használt, a  felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló 
sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,
k) pálya- és létesítménybérleti, -használati díjak
számolhatók el.”

 (3) Az R. 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Diák- és hallgatói sport támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési 
támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.”

17. § (1) Az R. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások előirányzat terhére támogatja a sport, az egészséges, 
mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerűsítésével összefüggő kommunikációs, marketing tevékenységet, 
tájékoztató rendezvényeket, programokat, kiadványok megjelentetését, továbbá a  sportdiplomáciai feladatok 
ellátását.”

 (2) Az R. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható 
költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.”

18. § (1) Az R. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei előirányzat terhére 
támogatja a  sporttudománnyal, sportinnovációval foglalkozó civil szervezetek működését és szakmai feladatai 
ellátását.”

 (2) Az R. 55. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A miniszter a  „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei” előirányzat terhére 
támogathatja)
„i) a szakmai feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő működési költségeket.”

 (3) Az R. 55. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei előirányzat terhére egyedi 
döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként 
is nyújtható.”

19. §  Az R. II. fejezete a következő 16/A. alcímmel egészül ki:
„16/A. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint 
sportszövetségek adósságrendezése
55/A.  § (1) A  miniszter a  Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, 
valamint sportszövetségek adósságrendezése előirányzat terhére támogatja a  sportági fejlesztési koncepciók 
megvalósításával összefüggő sportszakmai feladatok ellátását, a  kiemelt edzők foglalkoztatásával kapcsolatos 
feladatokat, a  sportszövetségek és tagszervezeteik adósságrendezését, továbbá a  sportszervezetek szakmai 
többletfeladatainak ellátását, illetve a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási 
és -fejlesztési feladatokat.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a  MOB, sportszövetség, sportszervezet, 
sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, a  sportági fejlesztési koncepciók megvalósításában 
közreműködő gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, költségvetési szerv és helyi önkormányzat lehet.
(3) A Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek 
adósságrendezése előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési 
támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.”

20. §  Az R. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása előirányzat 
terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege 
támogatási előlegként is nyújtható.”

21. §  Az R. 57. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter a Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást
a) az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok 
előkészítő és koordinációs feladataihoz, az abba illeszkedő egyedi beruházások támogatásához, amely beruházási 
célú költségvetési támogatás legfeljebb hét százaléka fordítható koordinációs feladatokra,
b) állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok működtetéséhez,
c) sportszervezet részére az  általa használt állami, önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlanok használatával 
összefüggő létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, továbbá 
a használattal összefüggő, korábbi években felmerült létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- 
és helyszínbérleti díjakhoz, amelyek kiegyenlítésére a sportszervezet részletfizetési kedvezményt kapott.
(4) A  miniszter a  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást 
a  XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekhez és 
a rendezéssel kapcsolatos költségekhez.
(5) A  miniszter a  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást 
a  Győr Aréna beruházás megvalósításával, valamint a  miskolci atlétikai futópálya fejlesztésével összefüggő 
költségekhez.
(6) A Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési 
támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A  Sportlétesítmények 
fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére biztosított költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi 
önkormányzat, civil szervezet, gazdasági társaság és központi költségvetési szerv lehet.”

22. §  Az R. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Sport Háza támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. 
A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A  költségvetési támogatás 
kedvezményezettje a Magyar Sport Házát üzemeltető gazdasági társaság lehet.”

23. §  Az R. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján 
nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion felújításáért, fejlesztésért 
felelős gazdasági társaság lehet.”

24. §  Az R. III. fejezete a következő 20/A–20/Q. alcímmel egészül ki:
„20/A. Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása
59/A.  § (1) A  miniszter a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása előirányzat terhére költségvetési 
támogatást nyújt az  NB I-es és NB II-es labdarúgó klubok által használt stadionok, a  labdarúgó akadémiák 
és labdarúgó pályák fejlesztése keretében a  nézőtéri komfortot, a  játéktér minőségét, a  sportbiztonságot és 
a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.
(2) A  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható 
költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet és 
gazdasági társaság lehet.
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20/B. Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
59/B.  § (1) A  miniszter a  Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat terhére költségvetési 
támogatást nyújt a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséhez szükséges sportlétesítmény-fejlesztések keretében 
a  nézőtéri komfortot, a  játékterek, a  kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét, a  sportbiztonságot és 
a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.
(2) A  Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható 
költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző központi 
költségvetési szerv lehet.
20/C. Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása
59/C.  § (1) A  miniszter a  Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása előirányzat terhére 
költségvetési támogatást nyújt a Tüskecsarnok projekt befejezésére és egy új uszodakomplexum megvalósítására.
(2) A  Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján 
nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző központi 
költségvetési szerv lehet.
20/D. Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása
59/D.  § (1) A  Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása előirányzat a  balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia 
beruházás keretében a  kézilabda sportág kiszolgálását biztosító új csarnok építésére, öltözők és kiszolgáló 
helyiségek kialakítására, szállás és kiszolgáló létesítmények építésére, felújítására használható fel.
(2) A  Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési 
támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás 
kedvezményezettje az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző központi költségvetési szerv lehet.
20/E. A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
59/E.  § (1) A  miniszter a  16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása előirányzat terhére 
költségvetési támogatást nyújt a  Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportágfejlesztési 
elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmény-fejlesztések kapcsán a  nézőtéri komfortot, a  játék- vagy 
uszodatér, a  kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét, a  sportbiztonságot és a  sporttechnológiát javító 
fejlesztésekhez.
(2) A  16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján 
nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet és központi 
költségvetési szerv lehet.
20/F. A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 
kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
59/F. § (1) A miniszter a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 
kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a  2021.  évi 
Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges sportlétesítmény-
fejlesztésekre, így különösen világbajnokságok megrendezésére alkalmas új uszodakomplexum építésére.
(2) A  2021.  évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő 
sportlétesítmény-fejlesztések támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési 
támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás 
kedvezményezettje az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző szervezet lehet.
20/G. Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének 
támogatása)
59/G.  § (1) A  miniszter a  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a  Rohonci úti Sporttelep területén 
egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok építésével összefüggő 
költségekhez.
(2) A Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) 
előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes 
összege támogatási előlegként is nyújtható. A  költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, 
gazdasági társaság és civil szervezet lehet.
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20/H. Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása
59/H. § (1) A miniszter a Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési 
támogatást nyújt a  jelenlegi Sóstói Stadion helyén egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion építésével 
összefüggő költségekhez.
(2) A  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján 
nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.
20/I. Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása
59/I. § (1) A miniszter a Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást 
nyújt a meglévő labdarúgó stadion egyes részeinek megtartása mellett egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion 
építésére és a stadion megközelíthetőségét és kiszolgálását biztosító út és infrastrukturális fejlesztésekre.
(2) A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési 
támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás 
kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.
20/J. Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása
59/J. § (1) A miniszter a Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása előirányzat 
terhére költségvetési támogatást nyújt a  Fonyódi Antal Sportcsarnok felújítása keretében a  nézőtéri komfortot, 
a játéktér és a kiszolgáló helyiségek minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.
(2) A  Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi 
döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként 
is nyújtható. A  költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil 
szervezet lehet.
20/K. Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása
59/K.  § (1) A  miniszter a  Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása előirányzat terhére 
költségvetési támogatást nyújt a  nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása, korszerűsítése keretében 
a  nézőtéri komfortot, a  játéktér és a  kiszolgáló helyiségek minőségét, a  sportbiztonságot és a  sporttechnológiát 
javító fejlesztésekhez.
(2) A  Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján 
nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.
20/L. Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása
59/L. § (1) A miniszter a Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása előirányzat terhére költségvetési 
támogatást nyújt a Mosonmagyaróvári Sportcsarnok felépítéséhez.
(2) A  Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján 
nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.
20/M. Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása
59/M. § (1) A miniszter a Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési 
támogatást nyújt a Gabányi László Sportcsarnok fejlesztése keretében a nézőtéri komfortot, a játéktér és a kiszolgáló 
helyiségek minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.
(2) A  Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján 
nyújtható költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.
20/N. Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása
59/N. § (1) A miniszter a Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást 
nyújt a  Nyéki Imre Uszoda fejlesztése keretében a  nézőtéri komfortot, az  uszodatér és a  kiszolgáló helyiségek 
minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.
(2) A  Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható 
költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.
20/O. Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása
59/O.  § (1) A  miniszter a  Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési 
támogatást nyújt a Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztése keretében a nézőtéri komfortot, a játékterek és a kiszolgáló 
helyiségek minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.
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(2) A  Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható 
költségvetési támogatás. A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. 
A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.
20/P. Tornaterem-építési program
59/P.  § (1) A  Tornaterem-építési program előirányzat a  mindennapos testnevelés kiszolgálását biztosító új 
tornatermek építéséhez, vagy meglévő tornatermek bővítéséhez, felújításához használható fel.
(2) A  Tornaterem-építési program előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. 
A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A  költségvetési támogatás 
kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet és központi költségvetési szerv lehet.
20/Q. Tanuszoda-fejlesztési program
59/Q.  § (1) A  Tanuszoda-fejlesztési program előirányzat új tanuszodák építéséhez vagy meglévő tanuszodák 
bővítéséhez, felújításához használható fel.
(2) A Tanuszoda-fejlesztési program előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. 
A  költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A  költségvetési támogatás 
kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet és központi költségvetési szerv lehet.”

25. §  Az R. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) A miniszter a Magyar Olimpiai Bizottság előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a MOB részére:
a) a MOB;
b) a Magyarországon működő nemzetközi sportszövetségek és -szervezetek
szakmai programjaihoz és feladataihoz, valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeihez.
(2) A  Magyar Olimpiai Bizottság előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. 
A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.”

26. §  Az R. a következő IV/A. fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
LÁTVÁNYCSAPAT-SPORT TÁMOGATÁSA
22. A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok
60/A.  § (1) A  miniszter a  látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok előirányzat terhére támogatja 
a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátását.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje civil szervezet, költségvetési szerv, 
gazdasági társaság lehet.
(3) A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható 
költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.”

27. §  Az R. 62. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § E rendelet
a) az 1407/2013 bizottsági rendelet,
b) a 360/2012 bizottsági rendelet, és
c) a Határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

28. §  Az R.
a) 21.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „sportszervezetnek” szövegrész helyébe a  „sportszervezetnek, 

sportiskolának, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványnak” szöveg;
b) 21. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, 22. § (5) bekezdésében, 25. § (1) és (2) bekezdésében, 32. §-ban, 

33. §-ban, 52. § (2) bekezdés f ) pontjában, 54.§ (2) bekezdésében, 55. § (4) bekezdésében a „sportszervezet” 
szövegrész helyébe a „sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány” szöveg;

c) 22. § (7) bekezdésben a „2014. június 30-ig” szövegrész helyébe a „a tárgyévet követő év június 30-ig” szöveg;
d) 24. § (1) bekezdésben, 25. § (1) bekezdésben, 32. §-ban és 33. §-ban a ”miniszter a „Versenysport támogatása” 

előirányzat” szövegrész helyébe a „miniszter a Versenysport támogatása előirányzat” szöveg;
e) 25. § (1) bekezdésében az „ötven” szövegrész helyébe a „nyolcvanöt” szöveg;
f ) 32. §-ban a „harminc” szövegrész helyébe a „hetvenöt” szöveg;
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g) 35.  § (1) és (4)  bekezdésben a „miniszter az „Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének 
kialakításával, továbbá az  MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása” előirányzat” 
szövegrész helyébe a „miniszter az Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, 
továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása előirányzat” szöveg;

h) 35.  § (2)  bekezdésben a „sportszervezetek” szövegrész helyébe a „sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-
nevelés fejlesztését végző alapítvány” szöveg;

i) 50. § (1) bekezdésben az „A „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” előirányzat” szövegrész helyébe 
az „A Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése előirányzat” szöveg;

j) 51.  § (1)  bekezdésben a „miniszter a  ”Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatának 
támogatása” előirányzat” szövegrész helyébe a  „miniszter a  Válogatott kerettagok emelt szintű 
sportegészségügyi vizsgálatának támogatása előirányzat” szöveg;

k) 51.  § (1)  bekezdésben „a válogatott kerettag sportolók olimpiai, paralimpiai, speciális világjátékokra 
való felkészülésével” szövegrész helyébe „a válogatott kerettag sportolók olimpiai, paralimpiai, speciális 
világjátékokra és a  Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (Sportaccord) IWGA Világjátékaira való 
felkészülésével” szöveg;

l) 52. § (5) bekezdésben a „szerint, a „Szabadidősport támogatása” előirányzaton” szövegrész helyébe a „szerint, 
a Szabadidősport támogatása előirányzaton” szöveg;

m) 55.  § (3)  bekezdésben a „miniszter a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és 
projektjei” előirányzat” szövegrész helyébe a „miniszter a Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok 
működtetése és projektjei előirányzat” szöveg;

n) 56. § (1) bekezdésben a „miniszter „Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő 
feladatainak támogatása” előirányzat” szövegrész helyébe a  „miniszter az  MLSZ sportlétesítmények 
biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása előirányzat” szöveg;

o) 57.  § (1)  bekezdésben a „miniszter a „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” előirányzat” szövegrész 
helyébe a „miniszter a Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat” szöveg;

p) 58.  § (1)  bekezdésben a  „miniszter a  „Magyar Sport Háza támogatása” előirányzat” szövegrész helyébe 
a „miniszter a Magyar Sport Háza támogatása előirányzat” szöveg;

q) 59.  § (1)  bekezdésben a „miniszter a „Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása” 
előirányzat” szövegrész helyébe a  „miniszter a  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció 
támogatása előirányzat” szöveg;

lép.

29. §  Az R. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

30. §  Hatályát veszti az R.
a) 9. §-a;
b) 11. § (1) bekezdés j) pontja;
c) 15. § (1) bekezdés a) pontja;
d) 15. § (2) bekezdése;
e) 15. § (3) bekezdése;
f ) 24. § (1) bekezdés f ) pontja;
g) 30. § (2) bekezdése;
h) 35. § (1) és (4) bekezdésében „– a MOB szakmai felügyelete mellett –” szövegrész;
i) 39. § e) pontja;
j) 56. § (3) bekezdése;
k) 59. § (3) bekezdése;
l) 63–65. §.

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

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

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
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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 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 39/2014. (V. 5.) EMMI rendelethez

Az R. 4. mellékletébe foglalt táblázat 1.11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

1.11. Nemzetközi 
eredményesség (az elmúlt 
öt évben világbajnokságon, 
Európa-bajnokságon, világkupán 
elért pontszerző helyezések):

tárgyévet megelőző 5. évben

tárgyévet megelőző 4. évben

tárgyévet megelőző 3. évben

tárgyévet megelőző 2. évben

tárgyévet megelőző évben
„

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 31/2014. (V. 5.) KIM rendelete
az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák 
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról 
szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § 
f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a  választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 
a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – )
„c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent 
választópolgárok számáról,”

2. §  Az R. 37. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 31/2014. (V. 5.) KIM rendelethez
„37. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

 
 

1. melléklet a …/2014. (…) KIM rendelethez 
 „37. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez  

Számlálólap a napközbeni jelentéshez 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 
   Telefon-, (fax)szám, amelyre a 
MEGYE/FŐVÁROS:   jelentést küldeni kell 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:    
     

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 

225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 

300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350  355 360 365 370 

375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 

450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 

525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 

600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 

675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 

750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 

825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 

900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 

975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 

1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 

1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195 

 

Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére! (A jelentett számot célszerű jelölni a számlálólapon!) 

Jelentési idő Megjelentek 
száma 

A jelentést adta A jelentést vette 
óra, perc aláírás 

7.00     
9.00     

11.00     
13.00     
15.00     
17.00     
18.30     

Megjegyzés:  A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen 
keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó 
felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz.” 
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A nemzetgazdasági miniszter 21/2014. (V. 5.) NGM rendelete
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi 
hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 
módosításáról

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (1a)  bekezdésében, a  villamos energiáról szóló 2007.  évi 
LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 4. pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (7) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági 
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet (a  továbbiakban: R.) 
1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendelet alkalmazása szempontjából
1. ellenőr: a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) szerinti tevékenységekre a  Hivatal által nyilvántartásba vett, tevékenységét a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint végző 
szolgáltató által alkalmazott vagy megbízott, a  Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezések ellenőrzésével 
hivatásszerűen foglalkozó személy;
2. nyilvántartott szervezet: a Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szervezet.”

2. § (1) Az R. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az ügyfél készpénzátutalási megbízással kívánja teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díjat, az ügyben eljáró 
hatóság az ügyfél részére számlát állít ki, melynek melléklete a készpénzátutalási megbízás.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az országos nyilvántartás vezetéséért a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezésenként az üzemeltetőnek 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj tartalmazza a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés egyszeri 
nyilvántartásba vételének költségét is. A nyilvántartott szervezet a díjat az üzemeltetőre egy összegben, a tárgyévi 
első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat díjában hárítja át. A  nyilvántartott szervezethez beérkezett 
nyilvántartási díjakat az  évi első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot követő hónap 15. napjáig a  Hivatal 
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlájára át kell utalni.”

3. §  Az R. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 21/2014. (V. 5.) NGM rendelethez

Az R. melléklete a következő 11. fejezettel egészül ki:
„11. A felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezéséért és a nyilvántartásba vételért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
1. A  nyilvántartott szervezetek engedélye – a  nyilvántartásba vétellel egyidejű – kiadásának egyszeri díja 
10 000 forint.
2. Az ellenőrök engedélyének
2.1. a nyilvántartásba vétellel egyidejű kiadásának egyszeri díja 3000 forint,
2.2. soron kívüli eljárásban történő kiadásának díja a 2.1. pont szerinti díj 200%-a.
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3. A felvonó- és mozgólépcső ellenőri továbbképzés felkészítő tanfolyam és képzési program jóváhagyásának díja 
11 000 forint.
4. A Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés
4.1. létesítése engedélyezésének díja 11 000 forint,
4.2. használatbavétele engedélyezési eljárásának díja 22 000 forint,
4.3. áthelyezése engedélyezésének díja 22 000 forint,
4.4. átalakítása engedélyezésének díja 11 000 forint,
4.5. bontása engedélyezésének díja 22 000 forint,
4.6. ismételt üzemeltetése engedélyezésének díja 11 000 forint,
4.7. nyilvántartásának éves díja 5000 forint.”

A nemzeti fejlesztési miniszter 29/2014. (V. 5.) NFM rendelete
egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 11. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 16. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § i)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben,
a 4. alcím tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 
2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet módosítása

1. §  A  kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) 
KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  piacfelügyeleti hatóság a  harmonizált szabványokkal szembeni kifogásokról az  1025/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke alapján köteles értesíteni az Európai Bizottságot.”

2. §  Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) Ez  a  rendelet a  2003/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a  kedvtelési célú vízi 
járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1994. június 
16-i 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, 
a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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3. §  Az R1.
a) 6.  § (5)  bekezdésében a  „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe a  „fogyasztóvédelmi 

hatóságot” szöveg,
b) 6. § (6) bekezdésében a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” 

szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet A Rész 1. Fejezet 1.1. pont 1.1.1.–1.1.3. alpontja.

2. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége 
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 
módosítása

5. § (1) A  belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, 
az  üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 4.  § 
(3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem kell benyújtani
a kishajó építési (átépítési) tervét, kivéve, ha]
„bc) a nagyhajók vagy úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló 
hajókra terjed ki.”

 (2) Az R2. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  főösszefüggési- és rendszertervek áttekintésének elősegítése céljából az  összetett szerkezetű tervrajzokat 
a  megismerést elősegítő részlettervekkel kell alátámasztani. A  részlettervek elektronikus adathordozón is 
benyújthatóak.”

6. §  Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Külföldről beszerzett úszólétesítmény bizonyítványát a  hajózási hatóság a  tulajdonos kérelmére adja ki. 
A bizonyítvány kiállításához szükséges szemle iránti kérelmet az ellenőrzés kért időpontja előtt legalább 30 nappal 
kell benyújtani. A  kérelemhez csatolni kell a  (3)  bekezdésben foglaltakat igazoló rajzokat és számításokat. Ha 
hajózásbiztonsági okok nem indokolják, a  hajózási hatóság a  rajzok és számítások benyújtásától részben vagy 
egészben eltekinthet. Az  úszólétesítmény bizonyítványának kiadásával összefüggő ellenőrzésre vonatkozóan 
egyebekben a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.”

7. §  Az  R2. 6.  § (1)–(4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg az  R2. 6.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az úszólétesítmény üzemeltetése során a hajózási hatóság az üzemképességet
a) kompnál és díj ellenében történő személyszállításra szolgáló – de személyhajónak nem minősülő – belvízi 
kishajónál háromévenként,
b) személyhajónál, veszélyes árut szállító hajónál, valamint kereskedelmi szolgáltató úszóműnél ötévenként,
c) minden egyéb úszólétesítménynél tízévenként
vizsgálja meg (időszakos vizsgálat).
(2) Az  időszakos vizsgálatot az  úszólétesítmény vízből kiemelt, vagy partra húzott állapotában tízévenként kell 
elvégezni. A kiemelésről, valamint a partra húzásról az úszólétesítmény üzemben tartója köteles gondoskodni.
(3) A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemképességét az (1) és a (2) bekezdéstől eltérően – az úszólétesítmény 
műszaki állapotától, korától és üzemeltetési körülményeitől függően, az  úszólétesítmény bizonyítványába tett 
bejegyzésnek megfelelően – gyakrabban is ellenőrizheti.
(4) A  hajózási hatóság kizárólag Magyarország belvizein üzemelő, az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
úszólétesítmények parti szemléje közötti időszakot – az  úszólétesítmények építési anyagától, szerkezeti 
kialakításától és az  üzemeltetés körülményeitől függően, az  úszólétesítmény bizonyítványába tett bejegyzésének 
megfelelően – legfeljebb 20%-kal növelheti meg.
(5) Kizárólag Magyarország víziútjain vagy víziútnak nem minősülő vízterületein üzemelő úszólétesítmények 
esetében a  parti szemlét a  parti ellenőrzéssel egyenértékű, tervjóváhagyásban elfogadott vizsgálati módszer 
helyettesítheti.”
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8. §  Az R2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hajózási hatóság, a  7.  melléklet szerint elismert hajóosztályozó társaság osztályozási bizonyítványát vagy 
az  osztályozási szemle jegyzőkönyvét is figyelembe véve, – az  üzemképesség vizsgálatának eredményeként – 
az 5. mellékletben foglalt következő hajóokmányokat állítja ki:
a) Közösségi Belvízi Hajóbizonyítvány,
b) Kiegészítő Közösségi Belvízi Hajóbizonyítvány,
c) Ideiglenes Közösségi Hajóbizonyítvány,
d) Úszómunkagép Bizonyítvány,
e) Ideiglenes Úszómunkagép Bizonyítvány,
f ) Bizonyítvány Tengeri Hajó Részére,
g) Komp Bizonyítvány,
h) Úszómű Bizonyítvány,
i) Nemzetközi kedvtelési célú kishajóbizonyítvány.”

9. §  Az R2. 15. §-a a következő h)–j) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„h) a  Bizottság 2012/48/EU irányelve (2012. december 10.) a  belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények 
megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról,
i) a  Bizottság 2012/49/EU irányelve (2012. december 10.) a  belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények 
megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról,
j) a Tanács 2013/22/EU irányelve (2013. május 13.) a  közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek 
a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról.”

10. § (1) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R2. 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

11. §  Az R2.
a) 2.  melléklet II. Rész 21. Fejezet 21.02 cikk 2.  pont (fb) és (fc)  alpontjában a „94/25/EK irányelv” szövegrész 

helyébe a „kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 
miniszteri rendelet” szöveg,

b) 2.  melléklet III. Rész 23. Fejezet 23.12.1 cikkében a  „Személyhajón, utasok” szövegrész helyébe 
a  „Személyhajón – az  átkelésében vagy révközlekedésben részt vevő személyhajók kivételével – utasok” 
szöveg

lép.

12. §  Hatályát veszti az R2. 2. melléklet II. Rész 11. Fejezet
a) 11. 02 cikk 4., 4a. és 4b. pontja,
b) 11. 04 cikk 2. pontja,
c) 11. 12 cikk 8. pontja.

3. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

13. §  A  hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 1.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„a) Magyarország területén közlekedő úszólétesítményre és személyzetére, a hajózási képesítő vizsgákra felkészítő 
tanfolyamokra és képzőszervekre, valamint”

14. §  Az R3. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A belvízi hivatásos és szolgálati célú képesítések megszerzéséhez érvényes hajós szolgálati könyvvel, a tengeri 
hivatásos képesítések megszerzéséhez érvényes tengerész szolgálati könyvvel kell rendelkezni.”
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15. §  Az R3. 5. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vizsgát a vizsgára való jelentkezés benyújtásától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeni.
(8) Az  iskolarendszerű hajózási szakképzés tanulója a  hajózási hatóságtól előrehozott hatósági részvizsgára 
bocsátását kérheti.”

16. § (1) Az R3. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eredményes vizsga alapján a hajózási hatóság a megszerzett képesítést nyilvántartásba veszi és kérelemre, 
a  nyilvántartásában szereplő képesítés igazolására képesítő okmányt ad ki. A  képesítő okmányok felsorolását 
az  1.  számú melléklet, tartalmi elemeit a  6. számú melléklet határozza meg. A  tengerész képesítéseket a  hajózási 
hatóság az STCW Egyezményben meghatározott követelmények szerint adja ki.
(2) Az  úszólétesítményen szolgálatot teljesítő személynek, továbbá a  kedvtelési célú hajó vezetőjének a  képesítő 
okmányát magánál kell tartania. A  nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány igénylésekor a  hajózási 
hatóság által a  kérelmező számára kiadott és hitelesített adatlap Magyarország területén a  kiállításától számított 
60 napig helyettesíti a kérelmezett képesítő okmányt.”

 (2) Az R3. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány a  kiállításától számított tíz évig érvényes az  egészségi 
alkalmasság hajózási hatóságnál történő igazolása esetén.”

17. § (1) Az R3. 9. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képesítő okmányok elismerése”

 (2) Az R3. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Kedvtelési céllal a magyar víziúton vagy magyar lobogó alatt közlekedő kishajó vezetéséhez az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottsága Belvízi Közlekedési Munkacsoportja 40. számú határozatában foglaltaknak megfelelően 
kibocsátott nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány az abban foglalt korlátozások figyelembevételével 
fogadható el.”

18. § (1) Az R3. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R3. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R3. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R3. 5. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R3. 6. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R3. 7. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

19. §  Az R3.
a) 6. § (1) bekezdésében az „által megbízott” szövegrész helyébe az „által kijelölt tagokból álló” szöveg,
b) 1. számú melléklet IV. Fejezet 9.  pontjában a „hajóvezető „A” ” szövegrész helyébe a „ „B” és „C” kategóriájú 

hajóvezetői” szöveg,
c) 2. számú melléklet A. Rész III. Fejezet 1. pont b) alpont ba) pontjában a „szolgálatban kell” szövegrész helyébe 

a „szolgálatban, belvízi nagyhajón kell” szöveg,
d) 2. számú melléklet A. Rész III. Fejezet 2. pont ba), bb) és bc) alpontjában a „szolgálatban eltöltött” szövegrész 

helyébe a „szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött” szöveg,
e) 2. számú melléklet A. Rész III. Fejezet 3. pont a) alpont ac) pontjában a „szolgálatban kormányosként eltöltött 

4 havi” szövegrész helyébe a „szolgálatban eltöltött 6 havi” szöveg,
f ) 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezet 3.  pont nyitó szövegrészében a „vizsgatárgyai” szövegrész helyébe 

a „témakörei” szöveg,
g) 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezet 3. pont f ) alpontjában a „tárgyai” szövegrész helyébe a „részei” szöveg,
h) 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezetében lévő 2/IV/1. táblázat címében a „vizsgatárgyai” szövegrész helyébe 

a „témakörei” szöveg, 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezetében lévő 2/IV/1. táblázat 1. oszlopának címében 
a „vizsgatárgy” szövegrész helyébe a „témakör” szöveg,

i) 7. számú melléklet 3.  pontjában a „vizsgabiztos bármely” szövegrész helyébe a „vizsgabiztos – külön erre 
vonatkozó megállapodás nélkül – bármely” szöveg,

j) 7. számú melléklet 4.  pont 4.7.  alpontjában a  „megbízási szerződésben” szövegrész helyébe a  „kijelölési 
okiratban” szöveg

lép.
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20. §  Hatályát veszti az R3.
a) 12. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében a „ ,valamint hajózási földrajz, vízrajz és meteorológia tantárgyakból” 

szöveg,
b) 12. § (7) bekezdés b) pontjában a „vitorlázás elmélete tantárgyból tett elméleti, valamint” szöveg,
c) 1. számú melléklet III. Fejezet 3. pontja és IV. Fejezet 8. pontja,
d) 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezet 4. pont b) alpontja, valamint
e) 6. számú melléklet 2. pontja.

4. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló  
21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCSM együttes rendelet módosítása

21. §  A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes 
rendelet 7. § (3) bekezdés
a) b) pontjában a „3. számú” szövegrész helyébe a „4. számú” szöveg,
b) c) pontjában a „4. számú” szövegrész helyébe az „5. számú” szöveg
lép.

5. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési 
szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló  
49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása

22. §  A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint 
az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 2. §-a a következő (2) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A nyilvántartásra nem kötelezett úszóművek esetében az üzemben tartónak üzemeltetési szabályzatot nem kell 
megállapítani.”

6. A folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló
45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet módosítása

23. §  A  folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A RIS-t működtető hajózási hatóság (a továbbiakban: RIS-működtető):]
„a) az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvényben 
meghatározott adatvédelmi felelőst nevez ki a RIS működésével összefüggő információáramlás felügyeletére,”

24. §  Az R4. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A RIS üzemeltető a RIS-adatokat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a keletkezésüktől számított öt évig 
köteles tárolni.”

7. A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosítása

25. §  A  víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1.  melléklet II. Rész II-2.  melléklet II.  pontjában 
lévő táblázat 6. sorában az „a személybefogadó-képességnek megfelelő számú” szövegrész helyébe az „a hajón 
tartózkodó személyek számának megfelelő számú” szöveg lép.

8. záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § a) és b) pontja 2016. december 1-jén lép hatályba.

27. § (1) Ez a rendelet
a) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról szóló, 2012. december 10-i 2012/48/EU bizottsági irányelvnek,
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b) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2012. december 10-i 2012/49/EU bizottsági irányelvnek,

c) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel 
történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/22/EU tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez  a  rendelet az  európai szabványosításról, a  89/686/EGK és a  93/15/EGK tanácsi irányelv, a  94/9/EK, a  94/25/EK, 

a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1–10. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez*

* E rendelet 1–10. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_14_063_29NFMr_mellekl.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen részei jelen 
közlöny 9420-tól 9575-ig oldalait képezik.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1284/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 
1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos 
negyedik módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 

1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az  ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik 
módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza az  idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt 
a Megállapodás bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

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

 4. felhívja az  idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről szóló 
kormányrendelet tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1285/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos 
együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos 

együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2.  felhatalmazza az  oktatásért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3.  felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4.  felhívja az  oktatásért felelős minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről szóló Korm. rendelet tervezetét 

a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően terjessze a Kormány elé;
 5.  visszavonja a  Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, 

Ifjúsági és Sport Együttműködési Egyezmény aláírásáról szóló 1087/2003. (VIII. 22.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1286/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a 2014–2020. évekre szóló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezete jóváhagyásáról és 
azzal összefüggő egyes kérdésekről

A Kormány megtárgyalta a  2014–2020. évekre szóló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezetét, tudomásul 
vette az  Európai Bizottsággal folytatott informális egyeztetések lezárását, és a  2014–2020 közötti tervezési időszakban 
EU támogatásokból megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztések minél gyorsabb megkezdését szem előtt tartva
 1. jóváhagyta a  2014–2020. évekre szóló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezetét, és felhívja 

a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az  annak tartalmát nem érintő, a  könnyebb végrehajthatóságot célzó 
szükséges technikai módosításokat követően – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával nyújtsa be azt formálisan 
az Európai Bizottság számára,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. május 26.
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Nemzeti Közlekedési Stratégia középtávú projektlistái 

alapján a  nemzetstratégiai, közlekedéspolitikai és költségvetési szempontok figyelembevételével az  Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz és az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program támogatására tervezett 
projektek szűkített listáját terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. május 14.
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elő a  magyar fél tárgyalási pozíciós dokumentumait 

a  transzeurópai közlekedési hálózaton (TEN-T) kívüli közutak 2014-2020 közötti tervezési időszakban 
EU támogatásokból történő fejlesztésének újbóli napirendre vételéhez,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2014. május 12.
 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával kezdje meg a  formális 

tárgyalásokat a  2014–2020. évekre szóló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezetéről az  Európai 
Bizottsággal.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezete benyújtását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1287/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy biztosítsák a  Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalnak a  felvonók és mozgólépcsők piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatósági feladatának 
ellátásához – a  folyamatosság biztosítása érdekében – szükséges, az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felvonó és Mozgólépcső Felügyeletétől történő, a  felvonókra, 
a  mozgólépcsőkre és az  ellenőrökre vonatkozóan nyilvántartott adatok, adatbázisok informatikai rendszerrel 
történő átadását és az iratanyagok teljes körű átvételét,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 31. nap

 2. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a  fővárosi és megyei kormányhivatalok mérésügyi és 
műszaki biztonsági szakigazgatási szervei részére a  felvonók és mozgólépcsők műszaki felügyeleti hatósági 
feladatának ellátásához szükséges létszámot – Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága esetében 2 főt, valamint a további 6 szakigazgatási szervnél 1-1 főt – biztosítsa,

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 31. nap

 3. elrendeli – a  felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatósági 
feladatok ellátásával összefüggésben – a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal létszámának 8 fővel történő 
megemelését,

 4. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegyen javaslatot a  3.  pontban foglaltak átvezetésére 
a  Miniszterelnökségen, a  minisztériumokban, az  igazgatási és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítása során.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 31. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1288/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány
 1. a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból

a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél 
keletkezett 1 688 591 ezer forintnak a felhasználását engedélyezi, és

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
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 2. a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással 
nem terhelt költségvetési maradványokból
a) az Ávr. 153. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

fejezetnél keletkezett 13  267 ezer forintnak, valamint a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél 
keletkezett 800 000 ezer forintnak a felhasználását engedélyezi, és

b) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli 
el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1288/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
   Kiemelt előirányzat neve

 Átcsoportosítás     
(+/-)

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

K5 Egyéb működési célú kiadások -800 000
13 Sportintézmények

2 Nemzeti Sportközpontok
B1 Működési célú támogatások álalmháztartáson belülről 150 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -150 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 
B1 Működési célú támogatások álalmháztartáson belülről 800 000

A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1289/2014. (V. 5.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 1. A Kormány
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 

36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok 
ingyenesen a megjelölt helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek,

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az 1. mellékletben felsorolt önkormányzatokkal a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) – e határozat közzétételét követő hat hónapon 
belül – megkötésre kerüljön.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

 2. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a szerződések megkötése előtt az MNV Zrt. a Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű eljárásnak, 
együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az  önkormányzatokat az  ingatlanra 
vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint 
adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

 3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  szerződések – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken 
túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy:
a) az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, illetve, ha az  ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor 
a  szükséges engedélyek megszerzését, az  ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését;

b) az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg;
c) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem 

támaszt;
d) a bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében az  önkormányzat vállalja a  fennálló 

jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni 
követelésekért való helytállást;

e) az önkormányzat vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 
13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a szerződés hatályba lépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 
írásban tesz eleget;

f ) amennyiben az  önkormányzat az  e)  pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az  ingatlanok 
szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát, mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. 
erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni;

g) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  önkormányzat az  1.  mellékletben és 
a szerződésben az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani;

h) ha az önkormányzat a g) pontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, az MNV 
Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az önkormányzat a nemteljesítési 
kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek megfizetni;

i) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  vagyonkezelő, annak felügyeleti 
szerve, a  védettség jellege szerinti miniszter vagy a  sportigazgatási szerv az  ingyenes tulajdonba adáshoz 
szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

 4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a Dunakeszi 036/2, 5056/1, 5056/5, 5068/8 és 5072 helyrajzi számú, az Eger 9837/23, 9837/24, 9837/25, 6761/4, 
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6761/5, 6775 helyrajzi számú, a Hatvan 514/1 helyrajzi számú és a Kaposvár 923 helyrajzi számú ingatlanok esetében 
a szerződések – a 3. pontban meghatározottakon felül – tartalmazzák azt is, hogy:
a) az önkormányzat vállalja a  MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a  továbbiakban: MÁV Zrt.) és az  állam között 

megkötött, az ingatlanok állami tulajdonba kerüléséről szóló megállapodásokban meghatározott kikötéseket 
és az abban külön nem ismertetett terheket;

b) az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a MÁV Zrt. által harmadik személyek részére 
érvényes polgári jogi szerződések útján biztosított használati jogosultságokat a  tulajdonos személyének 
változása nem érinti.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

 5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  Berettyóújfalu 4188 helyrajzi számú, a  Kaposmérő 544 helyrajzi számú, a  Mátramindszent 696 helyrajzi 
számú, a  Mezőkeresztes 1537 helyrajzi számú, a  Somogyvámos 91 helyrajzi számú ingatlanok esetében 
a  szerződés – a  3.  pontban meghatározottakon felül – tartalmazza azt is, hogy annak hatályba lépését követően 
az érintett önkormányzatok helyt állnak az ingatlannal kapcsolatos, öröklésből származó vagyoni jellegű követelés 
vonatkozásában, és az örökössel való elszámolás tekintetében semmilyen igényt nem támasztanak az MNV Zrt.-vel 
vagy az állam bármely más képviselőjével szemben.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

 6. A Kormány
a) a Vtv. 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja, valamint 36.  § (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy a  2.  mellékletben 

felsorolt vagyonelemek ingyenesen a  Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a  továbbiakban: 
Egyesület) tulajdonába kerüljenek a tűzoltási és műszaki mentési feladatok elősegítése érdekében;

b) a Vtv. 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja, valamint 36.  § (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy a  3.  mellékletben 
felsorolt vagyonelemek ingyenesen az  Országos Polgárőr Szövetség, a  Balassagyarmat Járási Polgárőr 
Egyesület Bűnmegelőzési és Oktatási Központ, a  Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség, a Dombegyház Polgárőrség Közhasznú Szervezet, a Fóti 
Közhasznú Polgárőr Egyesület, a  Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség, a  Hegyvidéki Polgárőr Egyesület, 
a  Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség, 
a  Pápa Városi Polgárőrség, a  Széchenyi Ödön Önkéntes Tűzoltó Polgárőr Mentési és Természetvédelmi 
Egyesület, a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség (a továbbiakban 
együtt: Polgárőr Szövetségek) tulajdonába kerüljenek a  közbiztonság és a  közrend megteremtésének és 
fenntartásának elősegítése érdekében;

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján intézkedjen, hogy a  2. és 3.  mellékletben 
felsorolt ingóságok tulajdonba adásáról szóló szerződés – e határozat közzétételét követő hat hónapon belül 
– az Egyesülettel és a Polgárőr Szövetségekkel megkötésre kerüljön.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

 7. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  6.  pont c)  alpont szerinti szerződés – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken túlmenően – tartalmazza azt is, hogy:
a) az átadandó ingóságok per-, teher- és igénymentesek;
b) az Egyesület és a  Polgárőr Szövetségek vállalják, hogy az  ingyenesen tulajdonukba kerülő ingóságok 

vonatkozásában a  tulajdonba adással és az  ingóságok műszaki és egyéb állapotával kapcsolatban 
az  állammal szemben semmilyen követelést nem támasztanak, és az  átadott ingóságok rendeltetésszerű 
használatra való alkalmasságáról a későbbi felhasználás során gondoskodnak;

c) az Egyesület és a Polgárőr Szövetségek vállalják, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról a megállapodás 
hatálybalépését követően – a 2. és 3. mellékletben felsorolt ingóságok elhasználódási ideje alatt vagy azok 
selejtezésének időpontjáig, illetve amíg az  ingóságok az Egyesület és a Polgárőr Szövetségek tulajdonában 
állnak, de legfeljebb tizenöt évig – minden év december 31. napjáig írásban tájékozatják az MNV Zrt.-t.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül
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 8. A Kormány
a) a Vtv. 36.  § (2)  bekezdés c)  pontja, valamint 36.  § (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy az  államnak 

a  Csongrád Megyei Kegyeleti Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 8600 Hódmezővásárhely, 
Dr.  Imre  József utca 1., cégjegyzékszám: 06-09-002643) fennálló társasági részesedése ingyenesen, 
köztemetők kialakítása és fenntartása érdekében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonába kerüljön,

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján intézkedjen, hogy a  társasági részesedés 
tulajdonba adásáról szóló szerződés – jelen határozat közzétételét követő hat hónapon belül – megkötésre 
kerüljön.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

 9. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont b)  alpontjában, a  6.  pont c)  alpontjában és 
a 8. pont b) alpontjában meghatározott szerződések csak abban az esetben köthetők meg, ha a jogosult a szerződés 
általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.  törvény 178. § 32. pontja szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak minősül és az  MNV Zrt.-vel 
szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A  köztartozásmentes adózói minőségét a  jogosult az  állami adó- és 
vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban és erről a szerződés megkötését megelőzően nyilatkozik.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1289/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő ingatlanok jegyzéke 
 

Sor-
szám Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 

Ingatlan-
nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

1.  Abasár Község 
Önkormányzata 

Abasár 1703/3 hrsz. 
1/1 

vízkárelhárítás, vízgazdálkodás, 
víziközmű-szolgáltatás/ivóvíz-

vezeték kiépítése 

kivett beépítetlen 
terület 1017 

2.  Bácsbokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Bácsbokod 107/1 hrsz. 
1/1 

helyiséggazdálkodás/gép- és 
eszközállományának 

elhelyezése, raktározás 
kivett telephely 3112 

3.  Bátaszék Város 
Önkormányzata 

Bátaszék 716/106/A hrsz. 
1/1 

településüzemeltetés; 
egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások; sport és 

ifjúsági ügyek/(tan)uszoda 

földhasználati jog 
alapján létesült 

épület Tanuszoda 
1387 

4.  Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata 

Berettyóújfalu 4188 hrsz. 
1/1 

lakásgazdálkodás, szociális 
ellátás/szociális bérlakás 

kivett lakóház, 
udvar, gazdasági 

épület 
1201 

5.  Bozsok Község 
Önkormányzata 

Bozsok 265/3 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés/parkolás 

kivett közforgalom 
elől el nem zárt 

magánút 
970 

6.  Bozsok Község 
Önkormányzata 

Bozsok 265/4 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés/parkolás 

kivett közforgalom 
elől el nem zárt 

magánút 
574 

7.  Budapest Főváros II. 
Kerület Önkormányzata 

Budapest II. ker. 12870/10 
hrsz. 

2895/10000 
óvodai ellátás/ óvoda kivett óvoda 940 

8.  

Budapest Főváros III. 
Kerület Óbuda-
Békásmegyer 

Önkormányzata 

Budapest III. ker. 63660 
hrsz. 
1/1 

sport és ifjúsági ügyek/vízi- és 
kerékpáros sporttelep kialakítása 

kivett üdülőépület, 
udvar 10147 

9.  Budapest Főváros IX. 
Kerület Önkormányzata 

Budapest IX. ker. 38229/9 
hrsz. 
1/1 

településüzemeltetés/közút kivett közút 1873 

10.  
Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda 
Önkormányzata 

Budapest XI. ker. 4497/20 
hrsz. 

1101/3203 

településrendezés, 
településüzemeltetés, 

egészségügyi alapellátás, lakás- 
és helyiséggazdálkodás/ 

lakásgazdálkodás és intézményi 
elhelyezés 

kivett intézményi 
épület, udvar 1101 

11.  Dunakeszi Város 
Önkormányzata 

Dunakeszi 5056/1 hrsz. 
1/1 

az egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítése / 
háziorvosi ellátás biztosítása 

kivett orvosi 
rendelő 171 

12.  Dunakeszi Város 
Önkormányzata 

Dunakeszi 5056/5 hrsz. 
1/1 

kulturális szolgáltatások, 
nyilvános könyvtári ellátás 

biztosítása, helyi közművelődési 
tevékenység támogatása / 

művelődési központ 
üzemeltetése 

kivett kultúrház 3310 

13.  Dunakeszi Város 
Önkormányzata 

Dunakeszi 5068/8 hrsz. 
1/1 

településüzemeltetés / út, 
parkolóhely biztosítása kivett udvar 3032 

14.  Dunakeszi Város 
Önkormányzata 

Dunakeszi 5072 hrsz. 
1/1 

sport és ifjúsági ügyek / 
sportpálya kiszolgálása 

kivett beépítetlen 
terület 4950 

15.  Dunakeszi Város 
Önkormányzata 

Dunakeszi 036/2 hrsz. 
1/1 

településüzemeltetés, helyi 
környezet és természetvédelem / 

zöldterületként történő 
üzemeltetés 

kivett és védősáv 16093 
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Sor-
szám Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 

Ingatlan-
nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

16.  Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Eger 9837/23 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés/iparfejlesztési 
terület kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 4001 

17.  Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Eger 9837/24 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés/iparfejlesztési 
terület kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 4000 

18.  Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Eger 9837/25 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés/iparfejlesztési 
terület kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 4000 

19.  
Eger Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Eger 6761/4 hrsz.  
1/1 

településfejlesztés/intermodális 
csomópont kialakítása kivett üzemi terület 1518 

20.  
Eger Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Eger 6761/5 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés/intermodális 
csomópont kialakítása kivett üzemi terület 624 

21.  
Eger Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Eger 6775 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés/intermodális 
csomópont kialakítása 

kivett gazdasági 
épület, udvar 120 

22.  Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Eger 9870 hrsz. 
1/2 

településfejlesztés/iparfejlesztési 
terület kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 771 

23.  Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Eger 9874 hrsz. 
1/2 

településfejlesztés/iparfejlesztési 
terület kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 2418 

24.  Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Eger 4988 hrsz. 
1/1 

óvodai ellátás / óvoda 
működtetése kivett bölcsőde 1326 

25.  Felsőpetény Község 
Önkormányzata 

Felsőpetény 183/1 hrsz. 
1/4 

sport és ifjúsági ügyek 
/játszópark 

kivett beépítetlen 
terület 

659 
(165) 

26.  Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 

Hajdúnánás 3700/2 hrsz. 
105/10000 

településüzemeltetés, helyi 
közfoglalkoztatás és 

gazdaságszervezés / közpark 
kialakítása, gazdaságszervezési 

feladatok elősegítése 

kivett ipartelep 26 
(2482) 

27.  Hatvan Város 
Önkormányzata 

Hatvan 514/1 hrsz. 
1/1 

közösségi tér biztosítása 
/művelődési ház kialakítása kivett kultúrház 1108 

28.  Kaposmérő Község 
Önkormányzata 

Kaposmérő 544 hrsz. 
1/2 

helyi környezet- és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás / 
helyi környezeti- és természeti 
érték megőrző hely kialakítása 

céljára 

kivett beépítetlen 
terület 353,5 

29.  Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Kaposvár 923 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
helyiséggazdálkodás/ állami 

vagy egyházi fenntartású 
közintézmény elhelyezése 

kivett általános 
iskola 15665 

30.  Marcali Város 
Önkormányzata 

Marcali 556 hrsz. 
1/1 településüzemeltetés/telephely kivett tűzoltóság 3027 

31.  Marcali Város 
Önkormányzata 

Marcali 1096 hrsz. 
1/1 

településüzemeltetés / út 
kiszélesítése, parkoló kialakítása 

kivett beépítetlen 
terület 1366 

32.  Marcali Város 
Önkormányzata 

Marcali 3244/7 hrsz. 
1/1 

egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások; 

turizmussal kapcsolatos 
feladatok; sport és ifjúsági 

ügyek / játszótér üzemeltetése 

kivett beépítetlen 
terület 3473 
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Sor-
szám Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 

Ingatlan-
nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

33.  Marcali Város 
Önkormányzata 

Marcali 3244/13 hrsz. 
1/1 

egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások; 

turizmussal kapcsolatos 
feladatok; sport és ifjúsági 

ügyek / szabadtéri programok 
szervezése 

kivett beépítetlen 
terület 1241 

34.  Mátramindszent Község 
Önkormányzata 

Mátramindszent 696 hrsz. 
1/1 

szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások; lakás- és 
helyiséggazdálkodás; a 

településen hajléktalanná vált 
személyek ellátásának, 

rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítása/ 
munkahelyteremtést elősegítő és 
biztosító intézmény kialakítása 

szociális bérlakás, szolgálati 
lakás 

kivett lakóház és 
udvar és gazdasági 

épület 
2902 

35.  Mátraverebély Község 
Önkormányzata 

Mátraverebély 687 hrsz. 
1/1 

lakás- és 
helyiséggazdálkodás/önkormány

zati bérlakás 

kivett lakóház, 
udvar 463 

36.  Mezőkeresztes Város 
Önkormányzata 

Mezőkeresztes 1537 hrsz. 
1/1 

településüzemeltetés/park 
kialakítása 

kivett lakóház, 
udvar, gazdasági 

épület 
333 

37.  Mezőlak Község 
Önkormányzata 

Mezőlak 359 hrsz. 
1/1 

óvodai ellátás/óvoda és általános 
iskola működtetése 

kivett általános 
iskola 9514 

38.  Mezőtúr Város 
Önkormányzata 

Mezőtúr 4399 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés, valamint 

településüzemeltetés / szabadidő 
park kialakítása  

kivett pártház 1187 

39.  Mosonudvar Város 
Önkormányzata 

Mosonudvar 8099 hrsz. 
1/1 

kulturális szolgáltatás; szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatások és 

ellátások; 
helyi adóval, 

gazdaságszervezéssel és a 
turizmussal kapcsolatos 

feladatok; 
a kistermelők, őstermelők 

számára értékesítési lehetőségek 
biztosítása; sport, ifjúsági 
ügyek; közreműködés a 

település közbiztonságának 
biztosításában / községháza, 

faluház kialakítása 

kivett udvar, 
gazdasági épület 3261 

40.  Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

Nagyecsed 0204/10 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés 

/szabadidőpark 
kivett szeméttelep 39904 

41.  Somogyvámos Község 
Önkormányzata 

Somogyvámos 91 hrsz. 
1/1 

szociális szolgáltatások, 
ellátások, lakás- és 

helyiséggazdálkodás, 
hajléktalanná vált személyek 

ellátása, valamint a 
hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítása; helyi 
környezet- és természetvédelem 

/szolgálati vagy szociális 
bérlakás 

kivett lakóház, 
udvar, gazdasági 

épület 
2168 
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Sor-
szám Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 

Ingatlan-
nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

42.  Szakáld Község 
Önkormányzata 

Szakáld 024/12 hrsz. 
1/1 

településüzemeltetés, 
hajléktalanná vált személyek 

ellátása, megelőzése, 
kistermelők, őstermelők 

számára értékesítési lehetőség 
biztosítása, közbiztonság 

biztosítása/szociálisan rászoruló 
családok életkörülményeinek 

biztosítása, 
közfoglalkoztatásban 

részvételével konyhakerti 
növények termesztése, 

gombatermesztés, összeszerelő 
üzem, tésztaüzem, 

vidékfejlesztési programban 
történő részvétel 

kivett gazdasági 
épület, udvar 19721 

43.  Szarvas Város 
Önkormányzata 

Szarvas 013 hrsz. 
1/1 

a helyi vízrendezés és 
vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés / árvíz, belvíz 
elleni védekezés, helyi 

vízrendezési és vízkárelhárítási 
feladatok elősegítése 

kivett töltés 46695 

44.  Szarvas Város 
Önkormányzata 

Szarvas 014 hrsz. 
1/1 

a helyi vízrendezés és 
vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés / árvíz, belvíz 
elleni védekezés, helyi 

vízrendezési és vízkárelhárítási 
feladatok elősegítése 

kivett töltés 20874 

45.  Szarvas Város 
Önkormányzata 

Szarvas 01248 hrsz. 
1/1 

a helyi vízrendezés és 
vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés / árvíz, belvíz 
elleni védekezés, helyi 

vízrendezési és vízkárelhárítási 
feladatok elősegítése 

kivett töltés 49563 

46.  Szarvas Város 
Önkormányzata 

Szarvas 207 hrsz. 
1/1 

a helyi vízrendezés és 
vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés / árvíz, belvíz 
elleni védekezés, helyi 

vízrendezési és vízkárelhárítási 
feladatok elősegítése 

kivett töltés 24416 

47.  Szarvas Város 
Önkormányzata 

Szarvas 870 hrsz. 
1/1 

a helyi vízrendezés és 
vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés / árvíz, belvíz 
elleni védekezés, helyi 

vízrendezési és vízkárelhárítási 
feladatok elősegítése 

kivett töltés 15959 

48.  Szarvas Város 
Önkormányzata 

Szarvas 871/1 hrsz. 
1/1 

a helyi vízrendezés és 
vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés / árvíz, belvíz 
elleni védekezés, helyi 

vízrendezési és vízkárelhárítási 
feladatok elősegítése 

kivett út 500 

49.  Szarvas Város 
Önkormányzata 

Szarvas 871/2 hrsz. 
1/1 

a helyi vízrendezés és 
vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés / árvíz, belvíz 
elleni védekezés, helyi 

vízrendezési és vízkárelhárítási 
feladatok elősegítése 

kivett töltés 6658 



9588 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 63. szám 

Sor-
szám Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 

Ingatlan-
nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

50.  Szarvas Város 
Önkormányzata 

Szarvas 5317 hrsz. 
1/1 

a helyi vízrendezés és 
vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés / árvíz, belvíz 
elleni védekezés, helyi 

vízrendezési és vízkárelhárítási 
feladatok elősegítése 

kivett töltés 8290 

51.  Szarvas Város 
Önkormányzata 

Szarvas 9243 hrsz. 
1/1 

(zártkert) 

a helyi vízrendezés és 
vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés / árvíz, belvíz 
elleni védekezés, helyi 

vízrendezési és vízkárelhárítási 
feladatok elősegítése 

kivett töltés 17716 

52.  Szentendre Város 
Önkormányzata 

Szentendre 1147/1 hrsz. 
1/1 

településüzemeltetés/helyi 
közlekedés biztosítása kivett közterület 4289 

53.  Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 

Szentgotthárd 191/1 hrsz. 
1/1 

lakás- és helyiséggazdálkodás, a 
területén hajléktalanná vált 
személyek ellátásának és 

rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítása 
/szociális lakások kialakítása 

kivett garázs, 
gazdasági épület, 
udvar és épület és 

benzinkút 

17362 

54.  Sződliget Község 
Önkormányzata 

Sződliget 178 hrsz. 
1/1 

településüzemeltetés/közpark, 
pihenőpark 

kivett beépítetlen 
terület 897 

55.  Tótvázsony Község 
Önkormányzata 

Tótvázsony 34 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés/út, temető, 

közterület kialakítása 
kivett közterület 1185 

56.  
Tótvázsony Község 

Önkormányzata Tótvázsony 144/2 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés/út, temető, 

közterület kialakítása 
kivett saját 

használatú út 777 

57.  
Tótvázsony Község 

Önkormányzata Tótvázsony 146 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés/út, temető, 

közterület kialakítása 
kivett temető 780 

58.  
Tótvázsony Község 

Önkormányzata Tótvázsony 154/2 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés/út, temető, 

közterület kialakítása 
kivett beépítetlen 

terület 3898 

59.  
Tótvázsony Község 

Önkormányzata Tótvázsony 156/2 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés/út, temető, 

közterület kialakítása 
kivett beépítetlen 

terület 735 

60.  
Tótvázsony Község 

Önkormányzata Tótvázsony 474 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés/út, temető, 

közterület kialakítása 
kivett beépítetlen 

terület 255 

61.  
Tótvázsony Község 

Önkormányzata Tótvázsony 573 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés/út, temető, 

közterület kialakítása 
kivett beépítetlen 

terület 1353 

62.  
Tótvázsony Község 

Önkormányzata Tótvázsony 716 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés/út, temető, 

közterület kialakítása 
kivett gazdasági 

épület, udvar 572 

63.  Törökszentmiklós Város 
Önkormányzata 

Törökszentmiklós 4029 hrsz. 
1/1 

településfejlesztés, 
településrendezés; 

településüzemeltetés; 
egészségügyi alapellátás 

/egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés, közlekedésbiztonság 

javítása  

kivett 
mentőállomás 769 
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Sor-
szám Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél 

Ingatlan-
nyilvántartási 
megnevezés 

Terület 
(m2) 

64.  Váchartyán Város 
Önkormányzata 

Váchartyán 3 hrsz. 
1/1 

sport és ifjúsági ügyek/ 
sporttelep kivett sporttelep 18530 

65.  Zselicszentpál Község 
Önkormányzata 

Zselicszentpál 2/4 hrsz. 
1/1 

vízközmű szolgáltatás/vízmű 
melletti terület bővítése 

kivett beépítetlen 
terület 6773 

66.  Zselicszentpál Község 
Önkormányzata 

Zselicszentpál 108/1 hrsz. 
1/1 helyi közfoglalkozatás/kert kivett beépítetlen 

terület 3318 
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2. melléklet az 1289/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

Tűzoltási és műszaki mentési feladatok elősegítése érdekében az Egyesület tulajdonába 
kerülő ingóságok jegyzéke 

 
 
Az ingóságok készletazonosítója (darabszám) 
Páncélos- és gépjármű-technikai szakanyag: 
 
00453134114007 (1) 
00337436535102 (1) 
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3. melléklet az 1289/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

A közbiztonság és a közrend megteremtésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok 
ellátásának elősegítése érdekében a Polgárőr Szövetségek tulajdonába kerülő ingóságok 

jegyzéke 
 
 
Az ingóságok készletazonosítója (típus/forgalmi rendszám) 
 

1. ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 

Mitsubishi (L 300 K TD 4WD Long) / KUA-141; Lada Niva (21214) / KUA-130; Lada Niva 
(21214) / KWW-006; Lada Niva (21214) / HKF-877; Lada Niva (21214) / KJP-724; Lada 
Niva (21214) / KJP-727; Lada Niva (21214) / KJP-723; Lada Niva (21214) / KJP-725; Opel 
Astra F 1.6 16 V GL / FGK-755; VW Golf 1.9 TD CL / BIT-675; Skoda Octavia 1.8 Turbo 
Elegance / ICB-720; VW Golf 1.3 CL / BIT-190; Mitsubishi (L 300 K TD 4WD Long) / 
KUA-389; Lada Niva (21214) / HHV-608; Lada Niva (21214) / HFX-169; Lada Niva (21214) 
/ KUA-073; Lada Niva (21214) / KUA-076; Lada Niva (21214) / KHP-107; Lada Niva 
(21214) / KSF-141; Lada Niva (21214) / JEP-709; Lada Niva (21214) / KRR-860; Lada Niva 
(21214) / KRR-866; Lada Niva (21214) / KRR-868; Lada Niva (21214) / KUC-067; Lada 
Niva (21214) / KVB-821; Lada Niva (21214) / KYB-578; Lada Niva (21214) / KRR-862; 
Lada Niva (21214) / KRR-865; Suzuki Swift Sedan 1.6 GX / HGP-143; Lada Niva (21214) / 
HIK-355; Lada Niva (21214)  / HIK-356; Lada Niva (21213) / IVJ-965; Lada Niva (21214) / 
KSP-073; Lada Niva (21214). / KSP-074; Lada Niva (21214) / KSP-075; Lada Niva (21214) / 
HIK-388; Lada Niva (21214) / KSP-077; Lada Niva (21214) / KRR-863; Lada Niva (21214) / 
KRR-867; Lada Niva (21214) / KTN-647; VW Golf 1.4 CL / FFV-656; Opel Astra 1.4 
Classic / HEW-071; Lada Niva (21214) / HFX-167; Opel Astra G 1.8 16V CDX / HHE-856;  
Suzuki Swift Sedan 1.3 GL / HOB-345; Opel Astra G 1.6 Club / IAM-026; VW Bora 1.6 / 
IAN-540; Opel Astra G 1.6 16 V Club / ICC-567; Ford Focus Kombi 1.6 Comfort / KRC-237 
 

2. BALASSAGYARMAT JÁRÁSI POLGÁRŐR EGYESÜLET BŰNMEGELŐZÉSI ÉS OKTATÁSI 
KÖZPONT 

VW Transporter 1.9 Turbo D Kat / BCW-051; Suzuki Swift Sedan 1.6 GX / GMC-420; Lada 
Niva (21214) / HIK-385; Lada Niva (21214) / KVB-822; Lada Niva (21214) / KVB-825 
 

3. BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 
 
Opel Astra F (1.6 16V GL) / GPZ-678; Lada Niva (21214)  / HFX-800; Lada Niva (21214) / 
HHV-241; Lada Niva (21214) / HHV-626; Lada Niva (21213) / IVJ-963; Lada Niva (21214) / 
KUA-074; Lada Niva (21214) / KUA-075; Lada Niva (21214) / HIK-346; Lada Niva (21214) 
/ HMP-110; Hajószállító utánfutó / XPN-639; Motoros Kishajó / 4681030115 
 

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 
 
Opel Astra F (1.6 16V GL) / GPW-983; Mitsubishi (L 300 K TD 4WD Long) / KJP-722; 
Lada Niva (21214) / HHV-639; Lada Niva (21214) / HHV-614; Lada Niva (21214) / HIK-
357; Lada Niva (21214) / HKF-880; Lada Niva (21213) / IVJ-966; Lada Niva (21213) / IVJ-
967; Lada Niva (21214) / KVP-150; Lada Niva (21214) / KVP-316; Lada Niva (21214) / 
KVP-127 
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5. DOMBEGYHÁZ POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ SZERVEZET 
 
Lada Niva (21214) / HKF-878 
 

6. FÓTI KÖZHASZNÚ POLGÁRŐR EGYESÜLET 
 
Lada Niva (21214) / KUC-071 
 

7. HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 
 
VW Transporter 1.9 Turbo D Kat / EHU-581; Lada Niva (21213) / IVJ-962; Lada Niva 
(21214) / KJP-726; Lada Niva (21214) / KUA-133; Lada Niva (21214) / KVP-126; Lada 
Niva (21214) / KVP-327 
 

8. HEGYVIDÉKI POLGÁRŐR EGYESÜLET – ÜRÖM 
 
Lada Niva (21214) / HHV-634 
 

9. HEVES MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 
 
Lada Niva (21214) / HHV-616; Lada Niva (21214) / HHV-997; Lada Niva (21214) / HIK-
354; Lada Niva (21214) / KVB-823; Lada Niva (21214) / KVB-824 
 

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 
 
Lada Niva (21214) / JRL-865; Lada Niva (21214) / KUC-068; Lada Niva (21214) / KUC-070 
 

11. PÁPA VÁROSI POLGÁRŐRSÉG 
 
Lada Niva (21214) / KTN-649 
 
12. SZÉCHENYI ÖDÖN ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ POLGÁRŐR MENTÉSI ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 
 
Lada Niva (21214) / KUC-069 
 

13. VAS MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 
 
Ford Transit (2.5 D CL 9) / CVL-035; Lada Niva (21214) / KEZ-012; Lada Niva (21214) / 
KSF-142; Lada Niva (21214) / KSF-143; Lada Niva (21214) / KTN-646; Lada Niva (21214) / 
KXS-266 
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14. ZALA MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 
 
Opel Astra F 1.6 GL / GIK-231; Opel Astra F 1.6 16 V GL / GPY-872; Opel Astra F 1.6 16 V 
GL / GPZ-842; Lada Niva (21214) /  HIK-389; Lada Niva (21213) / IVJ-964; Lada Niva 
(21214) / KRR-864; Lada Niva (21214) / KRR-869 
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A Kormány 1290/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok 
önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

A Kormány
 1.  a  Nemzeti Földalapról szóló 2010.  évi LXXXVII.  törvény 22.  § (1) és (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy 

az  1.  mellékletben szereplő, a  Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket az  ott felsorolt helyi önkormányzatok 
részére közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenesen 5 évre vagyonkezelésbe adja;

 2.  felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, hogy a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gondoskodjon az  ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésre alkalmas vagyonkezelési szerződéseknek az  érintett helyi önkormányzatokkal történő 
megkötéséről.

Felelős:  vidékfejlesztési miniszter
Határidő:  a közzétételtől számított 15. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1290/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

Sorszám Megye Önkormányzat  Település Fekvés Helyrajzi szám Alrészlet Művelési ág Terület (ha) (AK)

1. Bács-Kiskun Megye Dusnok Község Önkormányzata

Dusnok külterület 060/8 a legelő 1,1029 1,10

Dusnok külterület 060/8 b kivett út 0,3479 0,00

Dusnok külterület 060/8 c kivett mocsár 1,9494 0,00

2. Baranya Megye Drávacsehi Község Önkormányzata

Tésenfa külterület 032/4   Szántó 0,9859 8,87

Tésenfa külterület 053/38   Szántó 0,0785 1,22

Tésenfa külterület 053/39   Szántó 1,8335 28,60

3. Békés megye
Kaszaper Község
Önkormányzata

Kaszaper külterület 0172/17   szántó 0,7023 27,89

Kaszaper külterület 0172/18   szántó 0,5032 20,01

4. Békés megye
Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzata

Kétegyháza külterület 0156/101 a szántó 1,4345 60,08

Kétegyháza külterület 0156/101 b legelő 0,0946 0,92

Kétegyháza külterület 0159/19   szántó 1,3135 45,71

Kétegyháza külterület 0219/4   legelő 2,2234 8,45

5. Békés megye Magyarbánhegyes Önkormányzata Magyarbánhegyes külterület 052/32   szántó 1,5374 49,03

6. Békés megye
Medgyesbodzás Község 
Önkormányzata

Medgyesbodzás külterület 0125/42   szántó 0,0616 2,14

Medgyesbodzás külterület 0127/11   szántó 0,9743 29,03

Medgyesbodzás külterület 0131/9   legelő 0,3568 6,49

7. Békés megye Méhkerék Község Önkormányzata Méhkerék Külterület 0231/14   szántó 3,7593 59,92
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8. Békés megye Pusztaföldvár Önkormányzata

Pusztaföldvár Külterület 0158/30   szántó 0,4112 16,10

Pusztaföldvár Külterület 027/27   szántó 2,0471 88,84

9. Békés megye Sarkad Önkormányzata Sarkad külterület 0584/17   szántó 3,0799 79,90

10. Békés Megye Szabadkígyós Önkormányzata Szabadkígyós külterület 023   szántó 8,5828 367,39

11. Békés megye Újkígyós Önkormányzata Újkígyós külterület 0103/67   szántó 0,3456 15,00

12. Békés megye Vésztő Önkormányzata

Vésztő külterület 0171/22   szántó 2,8716 44,01

Vésztő külterület 073/27   szántó 2,8149 40,01

Vésztő külterület 035/43   legelő 18,1816 102,21

13. Békés megye Zsadány Önkormányzata

Zsadány külterület 0295/29 a szántó 0,8032 18,69

Zsadány külterület 0295/29 b legelő 0,1103 1,92

Zsadány külterület 0394/50   szántó 1,2807 26,20

14.
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye

Alsótelekes Önkormányzata Alsótelekes külterület 049   legelő 0,6454 0,90

15.
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye

Múcsony Önkormányzata
Múcsony zártkert 2332   rét 0,0311 0,32

Múcsony külterület 043/42   szántó 0,1400 2,18

16. Csongrád Megye Derekegyház Önkormányzata Derekegyház külterület 0253/44   szántó 12,3475 288,30

17. Csongrád Megye Maroslele Önkormányzata
Makó külterület 067/10   szántó 0,2158 7,32

Makó külterület 067/11   szántó 0,5755 19,51
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Makó külterület 067/25   szántó 3,4080 147,91

Makó külterület 067/27   szántó 1,3596 59,01

Makó külterület 067/35   szántó 0,6073 26,36

Makó külterület 067/36   szántó 0,5028 21,82

Makó külterület 067/42   szántó 1,6901 77,50

Makó külterület 067/9   szántó 0,2158 7,32

Makó külterület 094/53   szántó 0,7785 29,58

Makó külterület 094/54   szántó 0,7788 29,60

Makó külterület 0118/17   szántó 2,8907 97,99

Makó külterület 0118/18   szántó 1,7697 59,99

Makó külterület 0124/12   szántó 1,1565 14,79

Makó külterület 0124/7   szántó 1,1459 23,99

Makó külterület 0124/8   szántó 0,4891 8,94

18. Csongrád Megye Székkutas Önkormányzata

Székkutas külterület 0226/34   szántó 4,0000 118,00

Székkutas külterület 0318/31 a szántó 6,7203 198,25

Székkutas külterület 0318/31 b legelő 0,1432 1,95

19. Hajdú-Bihar Megye Biharnagybajom Önkormányzata

Biharnagybajom külterület 0228/3   szántó 0,6537 11,37

Biharnagybajom külterület 0294/13   szántó 0,4287 13,76

Biharnagybajom zártkert 3111   kert 0,0446 0,93

Biharnagybajom zártkert 3112   gyümölcsös 0,0446 0,93

20. Hajdú-Bihar Megye Hajdúnánás Önkormányzata

Hajdúnánás külterület 0146/4 a szántó 1,3538 40,95

Hajdúnánás külterület 0146/4 b rét 0,0799 1,25

Hajdúnánás külterület 0427/10   szántó 1,1855 29,99
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21. Heves Megye Tarnalelesz Önkormányzata Tarnalelesz külterület 020/14   szántó 0,3634 3,16

22.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Tiszagyenda Önkormányzata
Abádszalók külterület 086/28   szántó és út 1,8355 18,57

Abádszalók külterület 0218/12   szántó 1,6646 30,98

23.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Nagykörű Község Önkormányzata

Besenyszög külterület 0343/2   szántó 2,6524 34,39

Besenyszög külterület 0347/4   legelő és épület 0,6714 5,10

Besenyszög zártkert 3853   kert 0,1026 3,12

Besenyszög zártkert 3854   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3855   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3856   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3857   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3858   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3859   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3860   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3861   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3862   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3863   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3864   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3865   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3866   kert 0,1021 3,10
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Besenyszög zártkert 3867   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3868   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3869   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3870   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3871   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3872   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3873   kert 0,1021 3,10

Besenyszög zártkert 3973   kert 0,1005 3,06

Besenyszög zártkert 3975   kert 0,1000 3,04

Besenyszög zártkert 4044   kert 0,1262 3,84

Besenyszög zártkert 4053   kert 0,1266 3,85

Besenyszög zártkert 4093   legelő 2,6332 10,01

Nagykörű külterület 0180/23   szántó 2,8002 54,51

24.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Fegyvernek Önkormányzata
Fegyvernek külterület 0388/10   szántó 3,3250 69,49

Nagykörű külterület 0196/21   szántó 1,7852 48,47

25.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Jászladány Önkormányzata
Jászladány külterület 055/16   szántó 2,7500 110,00

Jászladány külterület 066/7   szántó 1,5257 38,45
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26.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Jásztelek Önkormányzata
Jásztelek külterület 094/11   szántó 1,6593 25,64

Jásztelek külterület 096/7   szántó 1,5350 38,81

27.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Kétpó Község Önkormányzata

Kétpó külterület 011/59   szántó 0,4372 15,99

Kétpó külterület 0245/4   szántó 0,8830 35,32

Kétpó külterület 011/47   szántó 0,5000 20,00

Kétpó külterület 027/21   szántó 1,5101 27,00

Kétpó külterület 027/24   szántó 0,4152 6,48

Kétpó külterület 0271/11 a szántó 3,9239 156,02

Kétpó külterület 0271/12   szántó 0,3046 12,18

Kétpó külterület 0255/29   szántó 1,0259 35,70

28.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Tiszaderzs Önkormányzata Tiszaderzs külterület 0223/86   szántó 10,8221 121,65

29.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Tiszaigar Önkormányzata

Tiszaigar Külterület 0175/1   szántó 2,0885 19,31

Tiszaigar külterület 0188/24   legelő 1,5135 7,87

30.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Tiszasas Község Önkormányzata
Tiszasas külterület 049/7 a legelő 2,5255 5,30

Tiszasas külterület 049/7 b kivett anyaggödör 0,9380 0,00

31.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Tiszaszentimre Község 
Önkormányzata

Tiszaszentimre külterület 03/7   szántó 1,1938 18,62

Tiszaszentimre külterület 03/8   szántó 1,2797 19,96

Tiszaszentimre külterület 0163   szántó 22,3411 330,27
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32.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Tomajmonostora Önkormányzata

Tomajmonostora külterület 041/1   szántó 0,6973 10,24

Tomajmonostora külterület 0122/1   legelő 0,5056 2,63

Tomajmonostora külterület 015/5   szántó 0,9436 13,04

Tomajmonostora külterület 028/2   szántó 7,3194 120,22

33.
Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Túrkeve Önkormányzata

Túrkeve külterület 0218/2   legelő 0,4347 1,52

Túrkeve külterület 0510/13   szántó 2,6245 88,02

Túrkeve külterület 0518/19   szántó 0,4251 17,00

Túrkeve külterület 0559/4   szántó 1,5232 18,00

Túrkeve külterület 0559/5   szántó 0,9239 12,84

Túrkeve külterület 0694/12   szántó 2,4143 76,46

Túrkeve külterület 0694/31   szántó 2,6433 97,72

Túrkeve külterület 0707/9   szántó 2,1504 86,02

Túrkeve külterület 0747/28   szántó 0,9843 34,25

34.
Komárom-Esztergom 
Megye 

Bakonyszombathely Önkormányzata Bakonyszombathely külterület 0300/2   szántó 1,2603 29,62

35. Pest Megye Újszilvás Önkormányzata

Újszilvás külterület 031/1   szántó 0,4316 4,49

Újszilvás külterület 031/4   szántó 1,1222 11,67

Újszilvás külterület 0266/11   szántó 0,8286 23,04

Újszilvás külterület 0306/5 a szántó 0,4402 13,19

Újszilvás külterület 0306/5 b legelő 0,5676 4,31

36.
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 
Megye

Nyírtét Önkormányzata

Nyírtét külterület 042/20   szántó 0,6469 11,26

Nyírtét külterület 042/28 a szántó 0,7200 16,27

Nyírtét külterület 042/28 b rét 1,6870 5,90
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Nyírtét külterület 042/29 a szántó 0,5138 11,61

Nyírtét külterület 042/29 b rét 0,2720 0,95

Nyírtét külterület 042/45   gyümölcsös 0,3175 13,24

Nyírtét külterület 033/9   szántó 0,7451 9,61

Nyírtét külterület 042/49   szántó 0,0405 1,16

37. Veszprém Megye Lovászpatona Önkormányzata Lovászpatona külterület 0103/2   szántó 2,0038 19,79

38.
Veszprém
Megye

Nagypirit
Önkormányzata

Nagypirit
külterület 065   legelő 0,0670 0,84

39. Veszprém Megye Tüskevár Önkormányzata
Tüskevár külterület 013/5  

gyümölcsös 
községi mintatér

8,0612 224,10

Tüskevár külterület 020/6   szántó és árok 0,3248 4,29

40. Összesen 228,3309 4871,90
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A Kormány 1291/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség közvetlen légi támogatási képességének kialakítása és a 2016-os V4 EU Harccsoportba 
történő felajánlása érdekében szükséges feladatok forrásigényéről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyar 

Honvédség közvetlen légi támogatási képessége kialakítása és a 2016-os V4 EU Harccsoportba történő felajánlása 
érdekében 1160,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar 
közvetlen szervezetei alcím javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: államháztartásért felelős miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: honvédelemért felelős miniszter
Határidő: 2014. december 15.

 2. felhívja a  honvédelemért felelős minisztert, valamint a  nemzetgazdaságért felelős minisztert, hogy a  Magyar 
Honvédség közvetlen légi támogatási képességének biztosításához 2015. évben szükséges, legfeljebb 
1700,0  millió  forint összegű forrásnak a  központi költségvetés tervezése során a  Honvédelmi Minisztérium 
fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: honvédelemért felelős miniszter
 államháztartásért felelős miniszter
Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

 3. felhívja a  honvédelemért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  Magyar Honvédség közvetlen légi támogatási 
képessége kialakításának és a  2016-os V4 EU Harccsoportban történő alkalmazás feltételei biztosításának 
2016. január 1-ig történő befejezéséről.

Felelős: honvédelemért felelős miniszter

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1291/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIII
2

206895 1
K3 Dologi kiadások 600,0
K6 560,0

XI Miniszterelnökség
297102 17 -1 160,0

K5

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XIII
2

206895 1 1 160,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 1 160,0 1 160,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Egyéb működési célú kiadások

Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

Beruházások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Honvédelmi Minisztérium

2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Magyar Honvédség

 y  y g  )  g   gy  j g  

1 példány

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 

Honvédelmi Minisztérium

 y  y g  )  g   gy  j g  

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

1 példány

1 példány
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A Kormány 1292/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a „Szabadság Expressz” nemzetközi oktatási és művészeti program megvalósítása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  „Szabadság Expressz” nemzetközi oktatási és művészeti program magyarországi rendezvényeinek 
megvalósítása érdekében elrendeli – elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
– a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 6. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum cím javára 5,0 millió 

forint, és
b) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Nemzetközi kulturális 

és oktatási kapcsolatok programjai alcím, 10. Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok jogcímcsoport, 
2. Kulturális szakdiplomáciai feladatok jogcím javára 40,0 millió forint

1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: az érintett fejezetet irányító szerv vezetője
Határidő: 2014. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1292/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím előir. név név név cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
295079 2

K5 Egyéb működési célú kiadások 40,0
XI. Miniszterelnökség

341217 6
K1 1,0
K2 0,3
K3 3,7

297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -45,0

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

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

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

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

341217 6 5,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
295079 2 40,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 45,0 45,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

Jog-
cím 

szám

Jog- 
cím név
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A Kormány 1293/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatóságának és technikai titkárságának 
a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban történő felállítása, továbbá a területfejlesztéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása érdekében szükséges költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő 
határozatot hozza:
 1. A Kormány a Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatóságának és technikai titkárságának 

a  Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban történő felállításához 313 700 ezer forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Európai Területi 
Együttműködés (2014–2020) alcím, 5. Duna Program Irányító Hatóság jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 9. Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány
a) a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok 

cím, 4. Területfejlesztési és építésügyi feladatok alcímet az  1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 
jogcímcsoporttal egészíti ki,

b) a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 9/B.  § f ), g) és j)  pontja szerinti 
feladatok ellátása érdekében 4,6 millió forint tartós átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVII.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 
cím javára a 2. melléklet szerint,

c) a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 9/B.  § f ), g) és j)  pontja szerinti 
feladatok ellátása érdekében 540,2 millió forint tartós átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai 
fejlesztési programok alcím, 4. Területfejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XV.  Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési és 
építésügyi feladatok alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport javára a  3.  melléklet 
szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1293/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XIX. Uniós fejlesztések

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
303180 9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

K1 Személyi juttatások 148 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 100
K3 Dologi kiadások 119 800
K6 Beruházások 5 100

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
342917 5 Duna Program Irányító Hatóság

K1 Személyi juttatások -148 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -40 100
K3 Dologi kiadások -119 800
K6 Beruházások -5 100

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

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

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

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
303180 9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 313 700

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
342917 5 Duna Program Irányító Hatóság -313 700

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

ezer forintban
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 313 700
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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2. melléklet az 1293/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
Kiemelt előirányzat neve hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 3,3 1,6

K2 0,9 0,4
K3 Dologi kiadások 0,4 0,2

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -3,3 -1,6

K2 -0,9 -0,4
K3 Dologi kiadások -0,4 -0,2

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
Kiemelt előirányzat neve hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
Kiemelt előirányzat neve hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 4,6 2,2

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -4,6 -2,2

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 1

Millió forintban, egy tizedessel
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos 1,2 1,7 1,7
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő
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3. melléklet az 1293/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
Kiemelt előirányzat neve hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 

K3 Dologi kiadások 142,2
K5 380,8
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,2

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

33 Hazai fejlesztési programok 
302735 4 Területfejlesztési célelőirányzat

K3 Dologi kiadások -142,2
K5 -380,8
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -17,2

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
Kiemelt előirányzat neve hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
Kiemelt előirányzat neve hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 540,2

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

33 Hazai fejlesztési programok 
302735 4 Területfejlesztési célelőirányzat -540,2

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Millió forintban, egy tizedessel
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 540,2
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő
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A Kormány 1294/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a Liszt Ferenc zeneművészeti Egyetem magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó koncertjének 
támogatása céljából a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló  
1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

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

a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó koncertjének 
támogatása érdekében 25 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2014.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat 
végrehajtása során a határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének 
változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, K3. Dologi kiadások 
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 200,0 millió forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat terhére 
kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1294/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz
 1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XI.

15
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -25 000
XX.

227942 5
K3 Dologi kiadások 25 000

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI.

15
296668 2 Fejezeti általános tartalék -25 000

XX.
227942 5 25 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 25 000 25 000  
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 
egyedi azonosító

Miniszterelnökség

Egyetemek, főiskolák

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

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

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
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A Kormány 1295/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a Műcsarnok Nonprofit Kft. állami tulajdonú részesedésének a Magyar Művészeti Akadémia részére történő 
ingyenes tulajdonba adásáról

 1. A Kormány
a) az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja, valamint 36.  § (3)  bekezdése 

alapján úgy dönt, hogy az  államnak a  Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságban (székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 01-09-884462) fennálló 
társasági részesedése ingyenesen a  Magyar Művészeti Akadémia (a  továbbiakban: Akadémia) tulajdonába 
kerüljön a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011.  évi CIX.  törvény (a  továbbiakban: MMA tv.) 4.  § 
(2) bekezdésében előírt közfeladatok megvalósítása érdekében,

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a  továbbiakban:  
MNV Zrt.) útján intézkedjen annak érdekében, hogy a  társasági részesedés tulajdonba adásáról szóló 
szerződés (a  továbbiakban: szerződés) – e  határozat közzétételét követő hat hónapon belül – megkötésre 
kerüljön.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

 2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  szerződés – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken 
túlmenően – tartalmazza azt is, hogy:
a) a társasági részesedést az  Akadémia az  MMA tv.-ben foglalt feladatainak ellátása érdekében és 

a  szerződésben megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani a  szerződés megkötésétől 
számított 15 évig;

b) ha az  Akadémia az  a)  alpontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget,  
az   MNV Zrt. elállhat a  szerződéstől, azzal, hogy amennyiben az  MNV Zrt. az  elállási jogát gyakorolja, 
az  Akadémia az  állammal szemben megtérítési igénnyel vagy egyéb követeléssel nem élhet, köteles 
ugyanakkor a társasági részesedés értékében bekövetkezett csökkenés összegét az MNV Zrt.-nek megfizetni, 
amennyiben az érték csökkenése a felhasználási célnak nem megfelelő hasznosításra vezethető vissza;

c) az Akadémia vállalja, hogy a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 13.  § (4)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének  
– a  szerződés hatályba lépését követő évtől kezdődően, de legfeljebb 15 éven keresztül – minden év 
december 31. napjáig írásban tesz eleget;

d) amennyiben az Akadémia a c) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a  társasági részesedés 
szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát, mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. 
erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni;

e) az Akadémia vállalja, hogy a  Műcsarnok Nonprofit Kft. jogutód nélküli, illetve jogutódlással történő 
megszüntetéséről, a részesedésre harmadik személy részére bármilyen jog alapításáról – a szerződés hatályba 
lépését követő 15 éven belül – csak az MNV Zrt. előzetes, kifejezett jóváhagyását követően dönt.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

 3. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont b)  alpontban meghatározott szerződés 
csak abban az  esetben köthető meg, ha az  Akadémia a  szerződés általa történő aláírásának időpontjában 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.  törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban 
nyilvántartott köztartozásmentes adózónak minősül, és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. 
A köztartozásmentes adózói minőségét az Akadémia az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben 
kiállított közokirattal igazolja, vagy szerepel a  köztartozásmentes adózói adatbázisban, és erről a  szerződés 
megkötését megelőzően nyilatkozik.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: közzétételt követő hat hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1296/2014. (V. 5.) Korm. határozata
az erbili magyar főkonzulátus létrehozása és működtetése érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az  erbili 

magyar főkonzulátus létrehozása és működése 2014.  évi finanszírozása érdekében 283,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 1. Külügyminisztérium központi igazgatása cím, valamint a  2. Külképviseletek 
igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: külügyminiszter
Határidő: 2015. február 15.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  külügyminisztert, hogy a  2015. évtől a  központi költségvetések 
előkészítése során gondoskodjanak az  Erbili Főkonzulátus működésével kapcsolatos kiadásoknak 
a Külügyminisztérium fejezetben történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, külügyminiszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1296/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külügyminisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XVIII. Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása
K1 Személyi juttatások 5,1
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,4

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 39,5
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10,6
K3 Dologi kiadások 86,4
K6 Beruházások 140,0

XI. Miniszterelnökség
297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -283,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVIII. Külügyminisztérium
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6,5
004118 2 Külképviseletek igazgatása 276,5

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 283,0 283,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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A Kormány 1297/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a SURJÁNY-HÚS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és az „ALFÖLDI-HÚS” Élelmiszeripari  
és Kereskedelmi zártkörűen Működő Részvénytársaság hitel-, illetve kölcsönfelvételéhez kapcsolódó  
egyedi állami kezességről

A Kormány
 1. az állattenyésztés – azon belül is a  sertéságazat – fejlesztési célkitűzéseivel összhangban, a SURJÁNY-HÚS Ipari és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 22., cégjegyzékszáma: 
01-09-880560, adószáma: 11268639-2-44) és az „ALFÖLDI-HÚS” Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnak (székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 22., cégjegyzékszáma: 01-10-046614, adószáma: 
11057831-2-43) a  húsfeldolgozás, -tartósítás és -készítmény gyártás területén elfoglalt piaci pozícióját, továbbá 
a  társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott törökszentmiklósi és szarvasi térségek foglalkoztatásában betöltött szerepét mérlegelve 
az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 92.  § (1)  bekezdése alapján felhatalmazza a  nemzetgazdasági 
minisztert, hogy a  SURJÁNY-HÚS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és az  „ALFÖLDI-HÚS” 
Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban együtt: Társaságok) hitel-, 
illetve kölcsönfelvételéhez az állam nevében egyedi állami kezességet vállaljon a következő feltételekkel:
a) az egyedi állami kezességvállalás a  Társaságok fennálló hiteleinek kiváltását célzó, együttesen legfeljebb 

2 480 millió forint tőkeösszegű, legfeljebb 5 éves futamidejű, azon belül legfeljebb 3 éves, tőketörlesztésre 
vonatkozó türelmi idejű hitel-, illetve kölcsön felvételéhez (ideértve a Társaságok fennálló hiteleinek, illetve 
kölcsöneinek átvállalását és átütemezését) és a  Társaságok tevékenységének bővítését célzó, együttesen 
legfeljebb 500 millió forint tőkeösszegű, legfeljebb 10 éves futamidejű, azon belül legfeljebb 3 éves, 
tőketörlesztésre vonatkozó türelmi idejű hitel-, illetve kölcsön felvételéhez kapcsolódhat,

b) egyedi állami kezesség legfeljebb az a) pont szerinti hitel, illetve kölcsön esetében a hitel, illetve a kölcsön 
tőke és ügyleti kamatai összegének 80%-áig vállalható az a) pont szerinti olyan hitelhez, illetve kölcsönhöz 
kapcsolódóan, amelynek kamata éves szinten nem magasabb változó kamatláb esetén a kamat-megállapítás 
időpontjában érvényes, a  kamatidőszak hosszával megegyező 1 vagy 3 hónapos BUBOR+3 százalékpont, 
fix kamatozás esetén a szerződéskötés vagy a kamat-megállapítás napját megelőző második munkanapon, 
az  Államadósság Kezelő Központ Zrt. által jegyzett, a  hitel futamidejét leginkább megközelítő hátralévő 
futamidejű magyar államkötvény referencia hozama+3 százalékpont;

c) a kezességvállalási díjat úgy kell megállapítani, hogy annak esetleges támogatástartalma az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet figyelembevételével de minimis támogatásként 
kerüljön nyújtásra, legfeljebb a Társaságok rendelkezésre álló szabad de minimis keretéig,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, hogy a  kezességvállalási díj mértékére és a  kezességvállalási díjban foglalt 
támogatástartalom módszertanára tegyen javaslatot a nemzetgazdasági miniszter részére;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti egyedi állami kezességvállalásnál az Államadósság 
Kezelő Központ Zrt.-nek az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről 
szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti közreműködéséről gondoskodjon.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes 
szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú 
városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (a  továbbiakban: TOP) tartozó 

megyékben megvalósuló decentralizált fejlesztések tervezése során a  2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési 
források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról 
szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1.  pont h)  alpontjában a  gazdaságfejlesztésre meghatározott arányú 
forráskeret 26,9%-a kerüljön keretként meghatározásra,

 2. egyetért azzal, hogy a TOP-ban a  decentralizált források tervezése integrált programok kialakításával a  következő 
három területi szinten valósuljon meg:
a) megyei szint,
b) megyei jogú város szintje, valamint
c) várostérség és megyei jogú város térségének szintje,
figyelembe véve a kohéziós politikai kereteket és a Partnerségi Megállapodás tervezetében rögzítetteket,

 3. egyetért azzal, hogy a TOP keretében a 2. pont szerint folyó tervezés összehangolásában a megyei önkormányzatok 
koordinációs szerepet töltsenek be,

 4. egyetért azzal, hogy a  megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat a  megyei önkormányzatok 
végezzék el a TOP által meghatározott keretek között,

 5. egyetért azzal, hogy a 4. pontban hivatkozott megyei programok indikatív forráskerete összesen 450 milliárd forint 
legyen az 1. mellékletben meghatározott, megyék közötti indikatív megoszlás szerint,

 6. egyetért azzal, hogy a  várostérség és a  megyei jogú város térsége szintjének területi meghatározása a  járások 
alapján történjen,

 7. egyetért azzal, hogy a  megyei jogú város térségében tervezett fejlesztések illeszkedjenek a  megyei jogú város 
integrált településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányokhoz, a  TOP által meghatározott 
keretek között,

 8. egyetért azzal, hogy a  várostérségek és a  megyei jogú városok térségének fejlesztésével összefüggő tervezési 
feladatokat a megyei önkormányzatok végezzék el az érintett települési önkormányzatok bevonásával, a TOP által 
meghatározott keretek között,

 9. egyetért azzal, hogy a  megyei jogú városokkal összefüggő programok indikatív forráskerete összesen 364,61 
milliárd forint legyen azzal, hogy ezen összeg megyei jogú városok közötti indikatív megoszlását a  2.  melléklet 
szerint határozza meg,

 10. egyetért azzal, hogy a  8.  pontban hivatkozott várostérségek és megyei jogú városok térségeit érintő fejlesztések 
indikatív forráskerete összesen 298,08 milliárd forint legyen azzal, hogy ezen összegnek a várostérségek és a megyei 
jogú városok térségei közötti indikatív megoszlását a 3. melléklet szerint határozza meg,

 11. egyetért azzal, hogy a  megyei önkormányzatok a  várostérségek és a  megyei jogú városok térségének fejlesztése 
során a 3. mellékletben meghatározott várostérségek és megyei jogú városok térségeinek forráskeretétől a megyei 
területfejlesztési koncepcióban és programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, valamint a  hátrányos 
helyzetű térségek felzárkóztatása érdekében tíz százalékkal eltérhetnek a 3. mellékletben a várostérségek és megyei 
jogú városok térségeinek meghatározott forráskereteitől a megye összes forráskeretén belül,

 12. egyetért azzal, hogy helyi szinten 44,28 milliárd forint kerüljön szétosztásra közösségvezérelt helyi fejlesztésekre 
(CLLD eszköz),

 13. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1–12.  pontban foglaltakat a  TOP kidolgozása és az  Európai 
Bizottsággal való megtárgyalása során vegye alapul,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos
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 14. visszavonja a  2014–2020 közötti időszakban a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének 
egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok 
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a  2014–2020 közötti források területi 
koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1831/2013. (XI. 14.) Korm. 
határozatot.

  Orbán Viktor  s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

A megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok 
forrásainak indikatív, megyék közötti megoszlása

A B

1. Megye Forrás (M Ft)

2. Bács-Kiskun 35 803,7

3. Baranya 25 614,2

4. Békés 28 773,9

5. Borsod-Abaúj-Zemplén 49 509,7

6. Csongrád 25 498,9

7. Fejér 21 667,0

8. Győr-Moson-Sopron 16 827,2

9. Hajdú-Bihar 33 055,6

10. Heves 19 951,6

11. Jász-Nagykun-Szolnok 28 043,2

12. Komárom-Esztergom 13 322,4

13. Nógrád 20 109,2

14. Somogy 21 956,1

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg 45 846,1

16. Tolna 13 836,6

17. Vas 13 400,6

18. Veszprém 21 555,0

19. Zala 15 228,9

20. ÖSSZESEN 449 999,9
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2. melléklet az 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

A megyei jogú városok önkormányzatai közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok 
forrásainak indikatív, megyei jogú városok közötti megoszlása

A B

1. Megyei jogú város Forrás (M Ft)

2. Békéscsaba 12 466,7

3. Debrecen 40 809,0

4. Dunaújváros 7 000,5

5. Eger 10 442,0

6. Győr 20 352,5

7. Hódmezővásárhely 9 269,6

8. Kaposvár 13 898,0

9. Kecskemét 21 769,5

10. Miskolc 33 220,7

11. Nagykanizsa 7 477,8

12. Nyíregyháza 23 204,6

13. Pécs 29 576,2

14. Salgótarján 8 663,7

15. Sopron 10 182,4

16. Szeged 31 904,8

17. Székesfehérvár 16 070,0

18. Szekszárd 6 464,9

19. Szolnok 14 310,8

20. Szombathely 13 692,5

21. Tatabánya 12 411,1

22. Veszprém 10 875,4

23. Zalaegerszeg 10 547,3

24. ÖSSZESEN 364 610,0

3. melléklet az 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

A várostérségek és a megyei jogú városok térségeinek fejlesztését támogató források indikatív, járások 
szerinti megoszlása

A B C

1. Megye Járás Forrás (M Ft)

2. Bács-Kiskun Bácsalmási 1 375,6

3. Bács-Kiskun Bajai 3 285,1

4. Bács-Kiskun Jánoshalmai 1 265,6

5. Bács-Kiskun Kalocsai 2 647,2

6. Bács-Kiskun Kecskeméti 1 824,8

7. Bács-Kiskun Kiskőrösi 2 814,7
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A B C

1. Megye Járás Forrás (M Ft)

8. Bács-Kiskun Kiskunfélegyházi 2 066,8

9. Bács-Kiskun Kiskunhalasi 2 348,5

10. Bács-Kiskun Kiskunmajsai 1 343,8

11. Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 1 782,1

12. Bács-Kiskun Tiszakécskei 1 531,6

13. Bács-Kiskun összesen 22 285,8

14. Baranya Bólyi 955,3

15 Baranya Hegyháti 992,0

16. Baranya Komlói 2 043,3

17. Baranya Mohácsi 2 034,7

18. Baranya Pécsi 1 520,0

19. Baranya Pécsváradi 951,0

20. Baranya Sellyei 1 072,8

21. Baranya Siklósi 2 091,2

22. Baranya Szentlőrinci 1 103,7

23. Baranya Szigetvári 1 577,9

24. Baranya összesen 14 341,9

25. Békés Békéscsabai 935,7

26. Békés Békési 2 174,3

27. Békés Gyomaendrődi 1 593,2

28. Békés Gyulai 2 363,4

29. Békés Mezőkovácsházai 2 320,9

30. Békés Orosházi 2 792,9

31. Békés Sarkadi 1 560,3

32. Békés Szarvasi 1 793,5

33. Békés Szeghalmi 1 862,1

34. Békés összesen 17 396,3

35. Borsod-Abaúj-Zemplén Cigándi 1 094,8

36. Borsod-Abaúj-Zemplén Edelényi 1 791,6

37. Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi 1 310,7

38. Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci 1 219,3

39. Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai 3 042,7

40. Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsáti 1 029,5

41. Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi 2 123,2

42. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci 3 243,8

43. Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi 2 598,4

44. Borsod-Abaúj-Zemplén Putnoki 1 211,1

45. Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki 1 439,4

46. Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi 1 345,7

47. Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencsi 1 958,6

48. Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszói 1 144,8

49. Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi 1 704,7

50. Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji 980,3
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A B C

1. Megye Járás Forrás (M Ft)

51. Borsod-Abaúj-Zemplén összesen 27 238,6

52. Csongrád Csongrádi 1 762,0

53. Csongrád Hódmezővásárhelyi 509,8

54. Csongrád Kisteleki 1 554,1

55. Csongrád Makói 2 829,7

56. Csongrád Mórahalmi 2 056,5

57. Csongrád Szegedi 1 746,2

58. Csongrád Szentesi 2 665,8

59. Csongrád összesen 13 124,1

60. Fejér Bicskei 2 129,1

61. Fejér Dunaújvárosi 2 010,7

62. Fejér Enyingi 1 173,3

63. Fejér Gárdonyi 1 913,8

64. Fejér Martonvásári 1 769,0

65. Fejér Móri 2 055,8

66. Fejér Polgárdi 1 474,7

67. Fejér Sárbogárdi 1 857,3

68. Fejér Székesfehérvári 1 986,1

69. Fejér összesen 16 369,8

70. Győr-Moson-Sopron Csornai 2 273,8

71. Győr-Moson-Sopron Győri 2 778,2

72. Győr-Moson-Sopron Kapuvári 1 857,9

73. Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári 4 071,2

74. Győr-Moson-Sopron Pannonhalmi 1 486,9

75. Győr-Moson-Sopron Soproni 1 756,2

76. Győr-Moson-Sopron Téti 1 442,6

77. Győr-Moson-Sopron összesen 15 666,8

78. Hajdú-Bihar Balmazújvárosi 1 829,0

79. Hajdú-Bihar Berettyóújfalui 2 469,6

80. Hajdú-Bihar Debreceni 548,4

81. Hajdú-Bihar Derecskei 2 311,3

82. Hajdú-Bihar Hajdúböszörményi 2 251,9

83. Hajdú-Bihar Hajdúhadházi 1 481,6

84. Hajdú-Bihar Hajdúnánási 1 792,8

85. Hajdú-Bihar Hajdúszoboszlói 2 369,0

86. Hajdú-Bihar Nyíradonyi 1 801,6

87. Hajdú-Bihar Püspökladányi 2 271,2

88. Hajdú-Bihar összesen 19 126,4

89. Heves Bélapátfalvai 1 043,8

90. Heves Egri 1 433,7

91. Heves Füzesabonyi 2 027,5

92. Heves Gyöngyösi 3 995,4

93. Heves Hatvani 2 963,2
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A B C

1. Megye Járás Forrás (M Ft)

94. Heves Hevesi 2 243,2

95. Heves Pétervásárai 1 615,5

96. Heves összesen 15 322,3

97. Jász-Nagykun-Szolnok Jászapáti 1 999,3

98. Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi 2 767,9

99. Jász-Nagykun-Szolnok Karcagi 2 431,6

100. Jász-Nagykun-Szolnok Kunhegyesi 1 448,9

101. Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmártoni 2 135,2

102. Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri 1 767,4

103. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnoki 1 948,8

104. Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüredi 1 425,5

105. Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklósi 2 154,3

106. Jász-Nagykun-Szolnok összesen 18 078,9

107. Komárom-Esztergom Esztergomi 5 055,2

108. Komárom-Esztergom Kisbéri 1 671,1

109. Komárom-Esztergom Komáromi 2 571,5

110. Komárom-Esztergom Oroszlányi 1 938,9

111. Komárom-Esztergom Tatabányai 821,7

112. Komárom-Esztergom Tatai 2 533,5

113. Komárom-Esztergom összesen 14 591,9

114. Nógrád Balassagyarmati 2 655,1

115. Nógrád Bátonyterenyei 1 700,5

116. Nógrád Pásztói 2 219,0

117. Nógrád Rétsági 1 816,1

118. Nógrád Salgótarjáni 1 429,0

119. Nógrád Szécsényi 1 593,1

120. Nógrád összesen 11 412,8

121. Somogy Barcsi 1 636,2

122. Somogy Csurgói 1 316,3

123. Somogy Fonyódi 2 128,2

124. Somogy Kaposvári 2 380,1

125. Somogy Marcali 2 134,4

126. Somogy Nagyatádi 1 740,4

127. Somogy Siófoki 2 911,4

128. Somogy Tabi 1 132,8

129. Somogy összesen 15 379,8

130. Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai 1 286,0

131. Szabolcs-Szatmár-Bereg Csengeri 1 056,9

132. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmati 2 045,8

133. Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrányi 1 460,6

134. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kemecsei 1 393,5

135. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárdai 2 799,3

136. Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalkai 3 112,1
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A B C

1. Megye Járás Forrás (M Ft)

137. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykállói 1 725,9

138. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátori 2 255,2

139. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyházi 1 955,5

140. Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári 1 600,0

141. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnaményi 1 978,3

142. Szabolcs-Szatmár-Bereg Záhonyi 1 279,9

143. Szabolcs-Szatmár-Bereg összesen 23 949,0

144. Tolna Bonyhádi 2 196,3

145. Tolna Dombóvári 2 233,2

146. Tolna Paksi 3 082,6

147. Tolna Szekszárdi 1 269,1

148. Tolna Tamási 2 550,9

149. Tolna Tolnai 1 538,9

150. Tolna összesen 12 871,0

151. Vas Celldömölki 1 761,5

152. Vas Körmendi 1 867,1

153. Vas Kőszegi 1 796,4

154. Vas Sárvári 2 476,8

155. Vas Szentgotthárdi 1 273,3

156. Vas Szombathelyi 1 674,8

157. Vas Vasvári 1 194,1

158. Vas összesen 12 044,0

159. Veszprém Ajkai 2 198,2

160. Veszprém Balatonalmádi 1 551,8

161. Veszprém Balatonfüredi 1 541,7

162. Veszprém Devecseri 1 132,0

163. Veszprém Pápai 3 069,5

164. Veszprém Sümegi 1 151,5

165. Veszprém Tapolcai 2 001,5

166. Veszprém Várpalotai 2 123,2

167. Veszprém Veszprémi 946,0

168. Veszprém Zirci 1 333,2

169. Veszprém összesen 17 048,6

170. Zala Keszthelyi 3 272,9

171. Zala Lenti 1 754,4

172. Zala Letenyei 1 581,5

173. Zala Nagykanizsai 1 485,3

174. Zala Zalaegerszegi 2 202,6

175. Zala Zalaszentgróti 1 535,6

176. Zala összesen 11 832,3

177. FORRÁS ÖSSZESEN 298 080,3



9624 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 63. szám 

A Kormány 1299/2014. (V. 5.) Korm. határozata
az Észak-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról  
és a prioritás keretének növeléséről

A Kormány
 1. megállapítja az Észak-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 4. prioritását az 1. melléklet 

szerint,
 2. jóváhagyja az  Észak-Alföldi Operatív Program 4. prioritása keretének 570 millió forinttal történő növelését azzal, 

hogy a keret a meghatározható maximális uniós társfinanszírozási aránynak megfelelően, a rendelkezésre álló uniós 
források összegéig elszámolásra kerül,

 3. egyetért azzal, hogy a  2.  pontban megjelölt prioritás vonatkozásában a  2007–2013 programozási időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 29/A–29/C.  § szerinti többlet-kötelezettségvállalás 
a jövőben csak a 2. pontban foglaltak figyelembevételével legyen vállalható,

 4. egyetért azzal, hogy az  Észak-Alföldi Operatív Program 4. prioritása esetében – a  prioritás eddigi többlet-
kötelezettségvállalásaira tekintettel – a  későbbiekben felszabaduló források terhére új projektek támogatása 
céljából újabb kötelezettséget ne lehessen vállalni,

 5. visszavonja a  regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és 
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről szóló 2057/2013. (XII. 31.) Korm. határozat 
3. mellékletének a 4. prioritásra vonatkozó részét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1299/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

4. 

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztések   Észak-Alföldi Operatív Program 

       
Akcióterv 2011–2013 

 1. Prioritás tartalma 
     

  
Prioritás rövid tartalma 

(max. 500 karakter)   
A prioritás támogatást nyújt az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézmények épületeinek, a helyi szinten 
biztosítandó egészségügyi alapellátás szakellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció infrastrukturális fejlesztésére. 
A prioritás keretében támogatható továbbá elektronikus közigazgatás, az alap és nappali szociális és gyermekjóléti 
ellátás infrastrukturális fejlesztése. 

  
  

  

     
    

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete       
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft)     
2011 2012 2013 Összesen     
9,38 9,31 1,19 19,88     

 Tartalék: 0 Mrd Ft        
 ESZA tervezett arány a prioritás keretéből: max. 10%      
 

 
       

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)      
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft)   
2007–2010 2011 2012 2013 2014–2015 Összesen   

47,81 0,00 11,63 7,97 0,84 68,24   
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 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)     

Konst-
rukció 
kódja 

Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt 
projektek 

meghirdethető kerete 
(Mrd Ft) Konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai tartalmáért 

felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 2011 2012 2013 

4.1.1. Oktatási-nevelési 
intézmények fejlesztése 2,00 4,57 0,00 

Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények 
kialakítása, meglévő intézmények akadálymentes felújítása, 
bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és 
energiatakarékossá tétele. 
Épület/rész akadálymentes építése, felújítása, átépítése, 
bővítése. 

emberi erőforrások 
minisztere 

közigazgatási és 
igazságügyi 

miniszter 

4.1.2. Egészségügyi intézmények 
fejlesztése 4,06 4,58 1,19 

Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése. 
Egészségügyi alapellátás fejlesztése, infrastrukturális 
beruházás és eszközbeszerzés támogatásán keresztül. 
Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések a 
lakossági hozzáférés növelése és a földrajzi-regionális és 
szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében. 

emberi erőforrások 
minisztere  

4.1.3. Szociális ellátás fejlesztése 3,32 0,15 0,00 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése. 
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és 
kapacitásának növelése. 

emberi erőforrások 
minisztere  

4.1.4. Közösségi intézmények 
fejlesztése A konstrukció 2011–2013-ban nem indul. emberi erőforrások 

minisztere  

4.1.5. Akadálymentesítés A konstrukció 2011–2013-ban nem indul. emberi erőforrások 
minisztere  

4.1.6. 

Térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási 
rendszerek informatikai 
fejlesztése 

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul. nemzeti fejlesztési 
miniszter 

közigazgatási és 
igazságügyi 

miniszter 

4. Prioritás összesen 9,38 9,31 1,19 
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A Kormány 1300/2014. (V. 5.) Korm. határozata
az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának 
módosításáról és az Észak-Magyarországi Operatív Programból támogatott egyes turizmusfejlesztési tárgyú 
kiemelt projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1.  megállapítja az  Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását 

az 1. melléklet szerint,
 2.  jóváhagyja a  2.  melléklet 1.  pontja szerint az  ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, „Az egri vár és 

erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése” című kiemelt projekt elszámolható közkiadásának legfeljebb 
363 344 768 forinttal történő növelését,

 3.  hozzájárul a 2. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához akként, hogy a támogatási szerződés 
módosítása
a) 243 344 768 forint közkiadásra vonatkozóan, és
b) a  2.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázatban meghatározott támogathatósági feltételek teljesítését 

követően további legfeljebb 120 000 000 forint keretösszeg erejéig
kerüljön megkötésre,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal, a b) alpont tekintetében a támogathatósági feltételek 

teljesítését követően azonnal
 4.  jóváhagyja

a) a  2.  melléklet 2.  pontja szerint az  ÉMOP-2.1.1/A-2008-0001 azonosító számú, „A Tokaji »Fesztiválkatlan« 
kialakítása” című kiemelt projekt elszámolható közkiadásának 75 886 193 forinttal, és

b) a  2.  melléklet 3.  pontja szerint az  ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0005 azonosító számú, „Próbáljon szerencsét 
Hollókőn” című kiemelt projekt elszámolható közkiadásának 291 707 044 forinttal

történő növelését,
 5.  hozzájárul a 4. pont szerinti projektek támogatási szerződéseinek módosításához,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6.  visszavonja az  Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának 
módosításáról szóló 1183/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1300/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz 

2. 

 
I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése 
  

 Észak-Magyarországi  
Operatív Program 

      Akcióterv 2011–2013 
1. Prioritás tartalma  

 
 

 
  

Prioritás rövid tartalma   
A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a 
hálózati együttműködés kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor 
jövedelemtermelő képességének javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához. 

  
  
  
  

        
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete      

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft)     

2011 2012 2013 Összesen     
3,98 30,45 1,84 36,27     

 Tartalék (Mrd Ft):  0,00      
 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%      
        
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)     

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft)   

2007–2010 2011 2012 2013 2014–
2015 Összesen   

32,94 0,97 21,41 12,94 0,61 68,86   
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)       

 
       

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt 
projektek 

meghirdethető kerete 
(Mrd Ft) Konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős 

miniszter 

A konstrukció 
szakmai 
tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további 
miniszter 

2011 2012 2013 

2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- 
és attrakciófejlesztés 3,76 25,49 1,75 

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, 
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások 
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus 
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.  

nemzetgazdasá
gi miniszter 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

2.2.1. Szálláshelyek és szolgáltatások 
minőségi fejlesztése 0,00 4,62 0,06 

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely 
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermelő képesség növelése. 

nemzetgazdasá
gi miniszter   

2.3.1. Turisztikai Desztináció 
Menedzsment fejlesztése 0,22 0,34 0,03 

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése. 

nemzetgazdasá
gi miniszter   

2. Prioritás összesen 3,98 30,45 1,84       
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2. melléklet az 1300/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

2. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz 

1. Az ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, „Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése” című projekt: 

 A B C D E F G H I J K 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt 
megnevezése 

Támogatást 
igénylő neve 

A támogatási szerződésben 
szereplő elszámolható 

közkiadás 

A költségnövekmény 
elfogadásával a támogatási 
szerződés módosításában 

szerepeltethető elszámolható 
közkiadás 

A költségnövekmény 

Projekt rövid bemutatása Támogathatósági feltételek 

2. 
támogatás 

összege 
(Ft) 

önerő összege 
(Ft) 

támogatás 
összege 

(Ft) 

önerő összege 
(Ft) 

támogatás 
összege 

(Ft) 

önerő 
összege 

(Ft) 

3. 

ÉMOP-
2.1.1/A-09-

2f-2011-
0001 

Az egri vár és 
erődrendszer 

turisztikai 
attrakcióinak 

fejlesztése 

Eger Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
1 522 987 448 223 414 587 1 846 643 046 263 103 757 323 655 598 39 689 170 

A fejlesztés célja az egri vár 
titkos földalatti világának 
bemutatása, a 
megközelíthetőségének 
biztosítása, kiállítási 
installáció elhelyezése és a 
múzeumi fogadóépület 
kialakítása. A projekt része a 
Várszínház létrehozása önálló 
programstruktúrával, a 
Várfalsétány (múzeumi 
tanösvény) kialakítása az esti 
(várszínházi) programok jobb 
megközelíthetősége 
érdekében, a búcsújáróhely, és 
a vallási turizmushoz 
kapcsolódó rendezvénytér 
kialakítása a Szép bástya 
rekonstrukciójával és külső 
terek rendezvényhelyszíneinek 
rendezésével. 

a) A költségnövekmények tekintetében 
szükséges az Általános Pályázati 
Útmutatóban megfogalmazott 
támogatási szerződés megkötésének 
feltételei szerinti, még hiányzó 
mellékletek és dokumentumok 
benyújtása, különösen a 
költségnövekményt alátámasztó tételes 
tervezői költségbecslés és tételes 
tervezői kimutatás az elmaradó 
munkákra vonatkozóan, valamint a 
műszaki módosításokat tartalmazó 
tervdokumentáció, továbbá az építési 
engedély, avagy a hatóság vagy a  
tervező nyilatkozata arról, hogy a 
kivitelezés nem engedélyköteles. 
b) Szükséges benyújtani a 
költségnövekményt alátámasztó 
eszközlistát, és bemutatni annak a 
hatályos támogatási szerződés szerinti 
tartalomhoz képest tervezett változásait, 
valamint az eszközlistára vonatkozó 
árajánlatot. 

4. Összesen: 1 746 402 035 2 109 746 803 363 344 768   
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2. Az ÉMOP-2.1.1./A-2008-0001 azonosító számú, „A Tokaji »Fesztiválkatlan« kialakítása” című projekt: 

 A B C D E F G H I J 

1. Projekt 
azonosító 

száma 

Projekt 
megnevezése 

Támogatást 
igénylő neve 

A támogatási szerződésben 
szereplő elszámolható 

közkiadás 

A költségnövekmény 
elfogadásával a támogatási 
szerződés módosításában 

szerepeltethető elszámolható 
közkiadás 

A költségnövekmény 

Projekt rövid bemutatása 

2. 
támogatás 

összege 
(Ft) 

önerő 
összege 

(Ft) 

támogatás 
összege 

(Ft) 

önerő 
összege 

(Ft) 

támogatás 
összege 

(Ft) 

önerő 
összege 

(Ft) 

3. 
ÉMOP-
2.1.1/A-

2008-0001 

A Tokaji 
„Fesztiválkatlan” 

kialakítása 

Tokaj Város 
Önkormányzata 1 811 551 820 253 418 266 1 878 761 567 262 094 712 67 209 747 8 676 446 

A projekt eredményeként egy kulturális fesztiválkatlan jön létre a 
város közelében fekvő Patkóbánya területén, ahol eredetileg 
andezit kitermelése folyt, melyet döntő részben a Tisza és a 
Bodrog folyók partfalai rendezéséhez használtak fel. A 
létesítmény alkalmassá válik komoly- és könnyűzenei koncertek, 
színi előadások, városi rendezvények, kisebb, kulturális célú 
rendezvények lebonyolítására, kiállítások, vásárok, tárlatok 
bemutatására időszakos jelleggel, valamint a város és a kistérség 
ifjúságának szabadidős tevékenységeihez, összejöveteleihez 
megfelelő helyszínt biztosít. 

4. Összesen: 2 064 970 086 2 140 856 279 75 886 193  

3. Az ÉMOP-2.1.1./A-12-k-2012-0005 azonosító számú, „Próbáljon szerencsét Hollókőn” című projekt: 

 A B C D E F G H I J 

1. Projekt 
azonosító 

száma 

Projekt 
megnevezése 

Támogatást 
igénylő neve 

A támogatási szerződésben 
szereplő elszámolható 

közkiadás 

A költségnövekmény 
elfogadásával a támogatási 
szerződés módosításában 

szerepeltethető 
elszámolható közkiadás 

A költségnövekmény 

Projekt rövid bemutatása 

2. 
támogatás 

összege 
(Ft) 

önerő 
összege 

(Ft) 

támogatás 
összege 

(Ft) 

önerő 
összege 

(Ft) 

támogatás 
összege 

(Ft) 

önerő 
összege 

(Ft) 

3. 

ÉMOP-
2.1.1/A-12-

k-2012-
0005 

Próbáljon 
szerencsét 
Hollókőn 

Hollókő Község 
Önkormányzata 1 709 340 497 40 142 284 2 001 047 541 40 142 284 291 707 044 0 

A projekt célja, hogy egy innovatív élményegyüttesben több tematikus 
helyszín bekapcsolásával átélhetővé váljanak a paraszti világ hétköznapjai, 
ünnepei, a palócok hagyományai. Egy komplex, tematikus elemekre épülő, 
összefüggő program megalkotása és működtetése a cél, amely bevételei 
révén önfenntartó és ösztönzi a turisták egyes tevékenységekbe való 
bekapcsolódását interaktív cselekvéseken keresztül. 
A létrehozandó attrakcióelemek jól kiegészítik a jelenlegi kínálatot, 
növelik a tartózkodási időt és csökkentik a szezonalitást, valamint a 
hirtelen jött kedvezőtlen időjárás hatásait; az attrakcióelemek egy ma is 
lakott falu huszadik század eleji mindennapjaiba engednek betekintést. 

4. Összesen: 1 749 482 781 2 041 189 825 291 707 044  
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A Kormány 1301/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja az 1. melléklet szerint a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 

4. prioritását,
 2. visszavonja a  Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 

1577/2013. (VIII. 27.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2014. évi 63. szám

 
9633

1. melléklet az 1301/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz 1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
Akcióterv 2011–2013. 

4. prioritás – Pénzügyi eszközök 

I. Prioritás bemutatása 

1. Prioritás tartalma 
Prioritás rövid tartalma 

(max. 500 karakter) 
Cél a bankokkal hitelviszonyban nem álló, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott KKV-k fejlesztése a finanszírozási forrásokhoz való 
hozzájutás lehetőségeinek fejlesztésével. Garanciavállalással a ténylegesen nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni. 
A tőkealapok számára a holdingalap kezelő társfinanszírozást tesz lehetővé, a magánbefektetőket a költségek és hozamok nem arányos 
megosztásával ösztönözzük a kisebb cégekbe történő befektetésekre. 

2. A prioritás célkitűzései 

Indikátor megnevezése Indikátor 
mérték-egysége Indikátor típusa Bázisérték Célérték 

2015 
A hitellel, ill. faktoring szolgáltatással nem rendelkező mikro-, kis- 
és középvállalkozások arányának csökkenése a 4. prioritás hatására %pont eredmény 76,8 

(2004) 12,80 

A pénzügyi közvetítés mélysége a kkv-szektor tekintetében 
(hitelállomány/BHÉ) %pont eredmény 25,70 10,00 

A teljesen vagy részben magántőke részvételével működő 
intézményi befektetők által kihelyezett tőke állománya a kkv-

szektor által megtermelt BHÉ arányában 
%pont eredmény 0,60 1,40 

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft) 
2007–2013 Összesen 

208,1 208,1 
 
Tervezett ESZA/ERFA arány (%): nem releváns 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): nem releváns 
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4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 
2007–2013 Összesen 

208,1 208,1 

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)* 

Konstrukció kódja Konstrukció neve 
Pályázatok, kiemelt projektek 

2011–2013 meghirdethető összes 
kerete (Mrd Ft) 

Konstrukció célja 

4.1 

Hitel program mikrofinanszírozó 
szervezetek és hitelintézetek és 

pénzügyi vállalkozások 
részvételével 

107,7 A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott mikro-, kis- 
és középvállalkozások fejlesztése kedvezményes kamatozású hitelek nyújtásával. 

4.2 
Garancia program hitelintézetek és 

pénzügyi vállalkozások 
részvételével 

14,4 Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei mögé garancianyújtása. 

4.3 Közösen létrehozott kockázati 
tőkealapok 86,0 A korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő innovatív mikro-, kis- és 

középvállalkozások tartós forráshoz juttatása. 
4. Prioritás 208,1  

*A támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap működésére felhasználható költségtérítést. Az uniós előírások alapján forráskezelő szervezet részére nyújtható költségtérítés mértéke a mindenkori 
pénzügyi eszközök finanszírozási keretéből (hitelprogramok, a garanciaprogramok és a kockázatitőke-programok kereteiből) a programszámlákra összesen lehívott összegek maximum 2%-a lehet. A 
programszámlákra lehívott összegek alatt kizárólag az unió felé elszámolt kiadások értendők. A költségtérítés összege a hatályos Finanszírozási Szerződésben kerül meghatározásra.	  
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A Kormány 1302/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a GOP-3.1.2-12-2012-0025 azonosító számú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések a Sellyei, Siklósi, Bajai, 
Kadarkúti és a Nagyatádi kistérségekben” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  GOP-3.1.2-12-2012-0025 azonosító számú, „Szélessávú körzethálózati fejlesztések a  Sellyei, Siklósi, 

Bajai, Kadarkúti és a Nagyatádi kistérségekben” című projekt támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1302/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő

Hatályos támogatási 

szerződés szerinti 

támogatás 

(bruttó Ft)

Többlet-támogatás 

(bruttó Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege 

(bruttó Ft)

Támogatás 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása

2.
GOP-3.1.2-12-

2012-0025

Szélessávú 
körzethálózati 

fejlesztések 
a Sellyei, Siklósi, 
Bajai, Kadarkúti 
és a Nagyatádi 
kistérségekben

Drávanet 
Hálózatok 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

1 033 959 457 631 625 345 1 665 584 802 70

A projekt célja a korszerű 
infokommunikációs infrastruktúra 
támogatása olyan területeken, ahol 
a szükséges hálózati infrastruktúra 
a gyenge megtérülési kilátások 
miatt belátható időn belül nem 
épülne ki. Ennek megfelelően 
a Sellyei, Siklósi, Bajai, Kadarkúti 
és a Nagyatádi kistérségekben 
az optikai távolsági hálózattal még 
el nem ért településekhez kiépítésre 
kerül az optikai körzethálózat és 
településenként egy hozzáférési 
aggregációs pont.
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A Kormány 1303/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú („Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli 
régióban” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú, „Rehabilitációs szolgáltatások 

fejlesztése a  Közép-dunántúli régióban” című projekt elszámolható közkiadásának 168  505  250 forinttal történő 
növelését,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1303/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.

Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

A támogatási szerződésben 

szerepeltethető elszámolható 

közkiadás

A költségnövekmény 

elfogadásával a támogatási 

szerződés módosításában 

szerepeltethető elszámolható 

közkiadás

A költségnövekmény

Projekt rövid bemutatása

2.
támogatás 

összege (Ft)

önerő 

összege 

(Ft)

támogatás 

összege (Ft)

önerő 

összege 

(Ft)

támogatás 

összege (Ft)

önerő 

összege 

(Ft)

3.
KDOP-5.2.1/ 
C-11-2011- 

0001

Rehabilitációs 
szolgáltatások 

fejlesztése 
a Közép- 

dunántúli 
régióban

Fejér Megyei 
Szent 

György 
Egyetemi 

Oktató 
Kórház

2 211 994 750 0 2 380 500 000 0 168 505 250 0

A projekt célja hét konzorciumi tag által 
a Közép-dunántúli Régióban a rehabilitációs 
ellátásokhoz való hozzáférés javítása, a földrajzi és 
a szakmai egyenlőtlenségek csökkentése, a pszichiátriai, 
az addiktológiai, az ambuláns kardiológiai rehabilitáció, 
továbbá a tüdőgyógyászati és légzés-rehabilitáció, 
valamint a neuromuszkuloszkeletális 
rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és 
műszerezettségének fejlesztése révén a szolgáltatások 
színvonalának javítása, a betegút-szervezés kereteinek 
kialakítása.

4. Összesen: 2 211 994 750 2 380 500 000 168 505 250
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A Kormány 1304/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0041 azonosító számú („Hajdúszováti szennyvízelvezető rendszer és tisztítótelep 
építése” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.2.0/B/10-2010-0041 azonosító számú, „Hajdúszováti szennyvízelvezető 

rendszer és tisztítótelep építése” című projekt támogatásának növelését,
 2. hozzájárul a 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1304/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt 

támogatási 

összege 

(nettó Ft)

Projekt 

támogatási 

összegének 

növekedése 

(nettó Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási 

összege 

(nettó Ft)

Támogatás 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP- 

1.2.0/B/10- 
2010-0041

Hajdúszováti 
szennyvíz- 
elvezető 

rendszer és 
tisztítótelep 

építése

Hajdúszovát 
Község 

Önkormány- 
zata

981 841 675 72 210 553 1 054 052 228 84,546773

Hajdúszovát jelenleg 
nem rendelkezik sem 
szennyvízelvezető 
hálózattal, sem 
szennyvíztisztító 
teleppel. A projekt 
keretében kerül 
megépítésre  
a 275 m3/nap kapacitású 
szennyvíztisztító telep, 
kiépül  
16,2 km gravitációs 
gerincvezeték,  
1,4 km nyomott vezeték 
és 930 bekötés valósul 
meg.        
A projekttel összefüggő 
derogációs kötelezettség 
teljesítésének határideje 
2015. december 31.

Kifizetési feltétel:              
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia.              
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult 
a támogatási szerződés módosítása során 
ezen alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére.               
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 
a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak.               
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell.
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A Kormány 1305/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 7. prioritását 

az 1. melléklet szerint,
 2. visszavonja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának 

módosításáról szóló 1938/2013. (XII. 13.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor  s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1305/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 7. prioritás: Projektelőkészítés Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
9,52 17,45 15,11 42,08

              Túlvállalás:    1,97     (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2014 2014 hátralévő 2015 Összesen
51,13 21,26 0,00 72,39

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

7.0.0 Projekt előkészítés kétfordulós 
pályázatokban 3,02 0,00 0,00 Megvalósítási projektek előkészítése VM BM

7.1.0
Derogációs vízi közmű 
projektek előkészítése 6,50 0,00 2,54

RMT, CBA készítés
elvi és/vagy műszaki engedélyes tervek 
készítése
környezeti hatásvizsgálat, ill. előzetes 
vizsgálat, Natura2000 hatásbecslés
engedélyeztetés
tenderdokumentáció készítése
kapcsolódó menedzsment költség
lakosság tájékoztatása

VM BM, NFM

7.9.0 Stratégiai tervezés 0,00 17,45 12,57

Megalapozó szakmapolitikai és támogatási 
stratégia készítése, nagyprojekt előkészítés 
a környezetvédelem és az energetika 
területén.

NFM BM, VM

7. Prioritás 9,52 17,45 15,11
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. 
Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra.
A 7.9.0 konstrukció 1,97 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt előkészítés keret egyrészt az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési 
munkáinak finanszírozását a szolgálja. Másrészt a megfelelő minőségű pályázatok beérkezését segítő projektgenerálási és szakértői  tevékenységek megvalósítását 
segíti elő a 2014 utáni időszak vonatkozásában is. (Utóbbi tevékenység támogatása későbbi időpontban, OP módosítást követően lehetséges.)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve A konstrukció célja

A konstrukció 
szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(MrdFt)*
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A Kormány 1306/2014. (V. 5.) Korm. határozata
a KÖzOP-5.5.0-09-11-2011-0015 azonosító számú („Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése,  
Bem rakparti ág” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 azonosító számú, „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, 

Bem rakparti ág” című projekt támogatásának legfeljebb bruttó 240 125 797 forinttal történő megemelését 
az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1306/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

intenzitása 

(%)

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid 

bemutatása2.
KÖZOP (EU+hazai) 

(bruttó Ft)

Budapest Főváros 

Önkormányzatának 

önrésze 

(bruttó Ft)

KÖZOP KA forrás 

(bruttó Ft)

KÖZOP hazai forrás 

(bruttó Ft)

Budapest Főváros 

Önkormányzatának 

önrésze 

(bruttó Ft)

3.
KÖZOP-5.5.0-09-

11-2011-0015

Budai fonódó 

villamos- 

közlekedés 

megteremtése, 

Bem rakparti ág

BKK Budapesti 

Közlekedési 

Központ 

Zártkörűen 

Működő 

Részvény- 

társaság

68,3 3 260 998 000 649 072 000 2 975 955 228 525 168 569 1 624 972 539

A projekt 

keretében 

villamosvágány 

és kapcsolódó 

infrastruktúra 

építése valósul 

meg a Margit híd 

és a Batthyány tér 

között.



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


	A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete
	a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

	A Kormány 147/2014. (V. 5.) Korm. rendelete
	a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 148/2014. (V. 5.) Korm. rendelete
	a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 39/2014. (V. 5.) EMMI rendelete
	Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 31/2014. (V. 5.) KIM rendelete
	az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény ország

	A nemzetgazdasági miniszter 21/2014. (V. 5.) NGM rendelete
	a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 29/2014. (V. 5.) NFM rendelete
	egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kormány 1284/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosításáról szóló Megállapodás szövegének 

	A Kormány 1285/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1286/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a 2014–2020. évekre szóló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezete jóváhagyásáról és azzal összefüggő egyes kérdésekről

	A Kormány 1287/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1288/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

	A Kormány 1289/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

	A Kormány 1290/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

	A Kormány 1291/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a Magyar Honvédség közvetlen légi támogatási képességének kialakítása és a 2016-os V4 EU Harccsoportba történő felajánlása érdekében szükséges feladatok forrásigényéről

	A Kormány 1292/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a „Szabadság Expressz” nemzetközi oktatási és művészeti program megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1293/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatóságának és technikai titkárságának a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban történő felállítása, továbbá a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges költségvetés

	A Kormány 1294/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó koncertjének támogatása céljából a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati in

	A Kormány 1295/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a Műcsarnok Nonprofit Kft. állami tulajdonú részesedésének a Magyar Művészeti Akadémia részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

	A Kormány 1296/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	az erbili magyar főkonzulátus létrehozása és működtetése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1297/2014. (V. 5.) Korm. határozata
	a SURJÁNY-HÚS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és az „ALFÖLDI-HÚS” Élelmiszeripari 
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	a GOP-3.1.2-12-2012-0025 azonosító számú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések a Sellyei, Siklósi, Bajai, Kadarkúti és a Nagyatádi kistérségekben” című) projekt támogatásának növeléséről
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	a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0041 azonosító számú („Hajdúszováti szennyvízelvezető rendszer és tisztítótelep építése” című) projekt támogatásának növeléséről
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Bem rakparti ág” című) projekt támogatásának növeléséről
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