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III. Kormányrendeletek

A Kormány 232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelete
a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához 
kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági 
érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához 
szükséges, a 2. §-ban meghatározott beszerzések tekintetében megállapítja, hogy a beszerzések során a minősített 
adatot, az  ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a  különleges biztonsági intézkedést 
igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó 
szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyeknek felfedése ellentétes 
az  állam biztonságához fűződő alapvető érdekével és olyan nemzetbiztonsági érdekekbe ütköző információk 
átadását tenné lehetővé, amelynek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.

2. §  Az 1.  § szerinti beszerzésnek minősül a  Budapest I. kerület, 6461, 6460, 6459, 6458, 6515 és 14363/1 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) az épületek átépítéséhez és felújításához, 
valamint az  Ingatlanokon új épület létesítéséhez kapcsolódó tervezési munkák ellátására, a  tervezési előkészítő 
munkálatok ellátására, a koncepciótervek, az építési engedélyezési tervek, a kiviteli tervek és a megvalósulási tervek 
elkészítésére, valamint egyéb meghatározott tervezési feladatok ellátására irányuló beszerzések.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete
a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont ka)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (7)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni
a) a  hitelnyújtó Magyarország területén hitel és pénzkölcsön nyújtási tevékenysége keretében fogyasztóval 

kötött szerződéseire,
b) a fogyasztónak nyújtott pénzügyi lízingre azzal, hogy ahol e rendelet hitelt említ, ott pénzügyi lízinget, ahol 

törlesztőrészletet említ, ott lízingdíjat, ahol hiteltartozást említ, ott pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló 
tartozást, ahol pedig adóstársat említ, ott a lízingbe vevőt és a lízingbe vevővel közeli hozzátartozói, élettársi 
kapcsolatban álló kezesként szereplő fogyasztót is érteni kell, kivéve, ha e rendelet ettől eltérően rendelkezik.

 (2) E rendeletet nem kell alkalmazni az értékpapír vagy betét teljes fedezete mellett nyújtott hitelre.
 (3) E  rendeletet – a  havi adósságszolgálatnak az  5.  §-ban foglaltak szerinti megállapítása során történő beszámítás 

kivételével – nem kell alkalmazni
a) a  kétszázezer forintot meg nem haladó összegű hitelre, amennyiben az  ügyfél a  hitelkérelem elbírálásakor 

nem rendelkezik hiteltartozással olyan, a  rendelet hatálybalépését követően igényelt hitelből eredően, 
amelynek eredeti hitelösszege nem haladta meg a kétszázezer forintot;

b) a  fogyasztó fizetési nehézsége és késedelme miatt a  meglévő hitelei módosítására, átütemezésére, 
amennyiben ezáltal a hiteltartozás fennálló összege nem növekszik, és az új hitel
ba) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel, ha az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más 

devizahitel,
bb) forinthitel, ha az eredeti hitel forinthitel,
bc) svájci frank hitel vagy svájci frank alapú hitel, ha az eredeti hitel svájci frank hitel vagy svájci frank 

alapú hitel;
c) a  fennálló hitellel vagy felmondott hitelügyletből eredő, esedékessé vált tartozással rendelkező fogyasztó 

fizetőképességének biztosítása érdekében ugyanazon hitelnyújtónál, vagy azzal összevont alapú felügyelet 
hatálya alá tartozó bármely hitelnyújtónál történő új hitel nyújtására, ha az  további eladósodottságot csak 
a fizetőképesség helyreállításával indokolt mértékig eredményez;

d) a kézizálog fedezetű hitelre;
e) az állami kezességvállalással, garanciavállalással biztosított lakáscélú kölcsönökre;
f ) a  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének 

rendjéről szóló törvény szerinti szerződésmódosításra és gyűjtőszámlahitelre vonatkozó 
hitelkeret-szerződésre;

g) a hallgatói hitelrendszerről szóló Korm. rendelet szerinti hallgatói hitelre;
h) azon hitelre, amely esetében az ügyfél helyébe – annak halálát követően – örököse lép;
i) azon hitelre, amely esetében a  hitelszerződés az  ügyfelek személyében a  h)  ponton kívüli okból beálló 

változás miatt módosul, amennyiben az  eredeti ügyfelek közül legalább egy továbbra is ügyfél marad, és 
a hiteltartozás összege nem növekszik.

 (4) E  rendeletet – a  havi adósságszolgálatnak az  5.  §-ban foglaltak szerinti megállapítása során történő beszámítás 
kivételével – nem kell alkalmazni a fennálló hitelek más hitellel vagy pénzügyi lízinggel történő kiváltására, ha
a) ezáltal a hiteltartozás összege nem növekszik a kiváltott hitel, illetve hitelek együttes összegéhez viszonyítva és
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b) az új hitel
ba) forinthitel,
bb) kizárólag euróhitel, euró alapú hitel, ha valamennyi eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más 

devizahitel,
bc) kizárólag svájci frank hitel vagy svájci frank alapú hitel, ha valamennyi eredeti hitel svájci frank hitel 

vagy svájci frank alapú hitel.
 (5) E rendeletet – a 3. §-ban foglalt kivétellel – nem kell alkalmazni az olyan, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete 

mellett nyújtott hitelre, amelynél a  szerződés alapján fennálló hitel tőkeösszege folyamatosan növekszik, és 
a  hitel visszafizetésének esedékessége a  fogyasztó halálát, illetve a  fedezetként szolgáló ingatlan életvitelszerű 
használatának felhagyását vagy értékesítését követően áll be.

 (6) E § alkalmazásában
a) a  fizetőképesség helyreállításával indokolt mértékű hitelnyújtásnak minősül, ha a  hitelnyújtó az  ingatlanra 

bejegyzett végrehajtási jog vagy jelzálogjog jogosultja követelésének kielégítése érdekében nyújtja az  új 
hitelt,

b) a  hiteltartozás összege nem növekszik, ha az  új hitel folyósításkori összege a  hitelnyújtók közötti 
árfolyamkülönbség és az eredeti hiteltartozás lezárásához vagy az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt 
díjak, költségek miatt haladja meg az eredeti hiteltartozás kiváltáskor fennálló összegét, és az új hitelnyújtó 
a hiteltartozás összegét haladéktalanul csökkenti az eredeti hitelnyújtó által hiteljóváírásra fel nem használt, 
visszautalt összeggel.

 (7) A  hitelnyújtó a  (3)  bekezdés a)  pontjában foglaltak fennállásáról az  ügyfél írásbeli nyilatkozata vagy azon 
hitelinformációs rendszer lekérdezése alapján győződik meg, amelyhez a  hitelnyújtó csatlakozott vagy amelynek 
tagja.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. bér: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott fogalom;
 2. devizahitel:

a) forinttól eltérő pénznemben folyósított hitel,
b) devizában nyilvántartott, de forintban folyósított hitel;

 3. fizetési számla: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fogalom;
 4. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott fogalom;
 5. gépjármű piaci értéke: új gépjármű esetén a  gépjármű bruttó vételára, használt gépjármű esetén 

a  nemzetközi kereskedelmi járműadatbázissal rendelkező, Európában és Magyarországon is a  teljes 
gépjárműszegmens által használt és elfogadott gépjármű értékelő rendszer felhasználásával számított 
eladási érték;

 6. havi törlesztőrészlet:
a) valamely folyósított pénzkölcsön után, a  kölcsönszerződésben foglaltak maradéktalan teljesülése 

esetén, az  ügyfél által rendszeres időközönként megfizetendő pénzösszeg egy hónapra eső része, 
forintban kifejezve,

b) hitelkártya-szerződés vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelkeret 5 százaléka;
 7. hitel: a Hpt.-ben meghatározott hitel és pénzkölcsön nyújtására létrejött ügylet;
 8. hitelnyújtó: Magyarország területén – ideértve a  határon átnyúló szolgáltatást is – hitel- és pénzkölcsön, 

pénzügyi lízing vagy pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásra jogosult személy vagy szervezet;
 9. igazolt havi nettó jövedelem: az ügyfélnek egy naptári hónapra vonatkozó,

a) a  munkáltató, az  állami adóhatóság, a  magyar vagy valamely külföldi állam ellátást folyósító 
szerve 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolása alapján meghatározható nettó jövedelmei 
összessége, amelyek után az előírt közterhek megfizetésre kerültek,

b) az ügyfél nyilatkozata és az átutalási megbízás jogcíme alapján az ügyfél fizetési számlájára érkező 
bére, nyugdíja, továbbá egyéb, a  magyar vagy külföldi állam által folyósított rendszeres ellátás 
összege, amelyek után az előírt közterhek – az ügyfél tudomása szerint – levonásra kerültek,

c) a  bíróságnak a  megállapításról, vagy jóváhagyásról szóló döntése alapján a  házastársi tartásdíj, 
valamint az  üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet végző 
szervezet által kiállított nyilatkozattal igazolt rendszeres járadék;

10. ingatlan forgalmi értéke: a  termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének 
meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 2.  § (2)  bekezdés 
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a)  pontjában és a  termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló  
54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, a  piaci összehasonlító adatok 
elemzésén alapuló értékelés szerint meghatározott érték;

11. nyugdíj: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott fogalom;
12. kitettség: a  hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és 

a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott fogalom;

13. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott fogalom;
14. pénzügyi lízing: a Hpt.-ben meghatározott fogalom;
15. ügyfél: hitelügyletben adósként, adóstársként szereplő fogyasztó.

3. § (1) Az  ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthiteleknél a  kitettség hitelkérelem elbíráláskori 
értéke nem haladhatja meg az  ingatlan forgalmi értékének 80%-át, pénzügyi lízingnél 85%-át. Építés alatt lévő 
létesítményre nyújtott hitelnél forgalmi érték alatt az  ingatlan teljes készültségének elérésekor várható forgalmi 
értéke értendő.

 (2) Az  ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott euró alapú hiteleknél és euróhiteleknél a  kitettség 
hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az  ingatlan forgalmi értékének 50%-át, pénzügyi lízingnél 
55%-át.

 (3) Az  ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott, a  (2)  bekezdéstől eltérő pénznemben meghatározott 
devizahitelek kitettségének hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az  ingatlan forgalmi értékének 
35%-át, pénzügyi lízingnél 40%-át.

 (4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott arányok számításánál az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjoggal 
fedezett követelésnek a  hitelkérelem elbíráláskori vagy a  hitelnyújtást követő tényleges értéke abban az  esetben 
vehető figyelembe, amennyiben a követelés jogosultja a hitelnyújtó vagy amennyiben azt a követelés jogosultjának 
30 napnál nem régebbi írásos nyilatkozata igazolja, egyéb esetben a  hitelnyújtó az  ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett értéket veszi figyelembe.

 (5) Amennyiben a  hitelnyújtó ugyanazon ingatlanra többféle devizanemben nyújt hitelt, akkor a  teljes kitettségre 
az (1)–(3) bekezdésben meghatározott limitek közül az alacsonyabbat alkalmazza.

4. § (1) Gépjárművásárláshoz nyújtott forinthitel esetén a  kitettség hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg 
a gépjármű piaci értékének 75%-át, pénzügyi lízing esetén 80%-át.

 (2) Gépjárművásárláshoz nyújtott euró alapú hitel és euróhitel esetén a kitettség hitelkérelem elbíráláskori értéke nem 
haladhatja meg a gépjármű piaci értékének 45%-át, pénzügyi lízing esetén 50%-át.

 (3) Gépjárművásárláshoz nyújtott, a  (2) bekezdéstől eltérő pénznemben meghatározott devizahitel esetén a kitettség 
hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg a  gépjármű piaci értékének 30%-át, pénzügyi lízing esetén 
35%-át.

 (4) Amennyiben a  hitelnyújtó ugyanannak az  ügyfélnek ugyanazon gépjárműre többféle pénznemben nyújt 
gépjárművásárláshoz hitelt, akkor a  teljes kitettségre az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott limitek közül 
az alacsonyabbat alkalmazza.

5. § (1) A  jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (a  továbbiakban: JTM) az  1.  melléklet szerint számított mutatószám, 
amely az ügyfélnek a hitelnyújtást követően fennálló havi adósságszolgálata és az igazolt havi nettó jövedelmének 
hányadosa azzal, hogy adóstársak esetén valamennyi adóstárs havi adósságszolgálata és igazolt havi nettó 
jövedelme összesítve értendő.

 (2) A  hitelnyújtó a  havi adósságszolgálatba az  ügyfél összes – akár az  ügyfél nyilatkozata, akár azon hitelinformációs 
rendszer lekérdezése alapján, amelyhez a  hitelnyújtó csatlakozott vagy amelynek tagja – ismert, ugyanazon vagy 
bármely más hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása után fizetendő rendszeres havi törlesztőrészletet 
beszámítja. Amennyiben az ügyfél valamely más hitelügyletben adóstársként vesz részt, a hitelnyújtó az ezen másik 
hitel havi törlesztőrészletét az  egyes adóstársak között egyenlő arányban megosztja, és az  ügyfélre így eső havi 
törlesztőrészlet-hányadot tekinti az ügyfél ezen másik hitelből eredő havi törlesztőrészletének.

 (3) Amennyiben valamely fizetési kötelezettség devizában teljesítendő, a  hitelnyújtó a  havi adósságszolgálat 
számításakor a  havi törlesztőrészlet mértékét a  Magyar Nemzeti Bank által a  havi adósságszolgálat számítását 
megelőző második munkanapon közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján, forintban kifejezve állapítja meg.
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 (4) Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén a kapcsolódó befizetési 
kötelezettséget a hitelnyújtó havi törlesztőrészletként csak olyan mértékben számítja be, amilyen mértékben ezen 
kötelezettségeket az ügyfél nem mondhatja vissza egyoldalúan a hitelügylettől függetlenül.

 (5) Életbiztosítási szerződéssel kombinált hitel esetén, ha a kölcsön teljes vagy részleges törlesztése a kölcsönszerződés 
szerint életbiztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegből történik, a  hitelnyújtó az  ügyfél által 
fizetendő biztosítási díj havi – nem havi esedékességű díjfizetés esetén a biztosítási díj egy hónapra eső – összegét 
hozzáadja a  havi adósságszolgálathoz. Ha a  biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg magasabb 
a  jövőbeni időpontban törlesztendő összegnél, a  hitelnyújtó a  havi adósságszolgálatba beszámítandó biztosítási 
díjat a törlesztendő összeg és a szerződésben meghatározott biztosítási összeg arányában csökkenti.

 (6) A  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 
szóló törvény alapján rögzített árfolyamon törlesztett hitel esetén a  hitelnyújtó a  havi adósságszolgálatba 
az  adósságszolgálat megállapítását megelőző hónapra vonatkozó havi törlesztőrészlet rögzített árfolyamon 
meghatározott részét számítja be.

 (7) Amennyiben a  kamat és díj mértéke változó, de azok jövőbeli mértéke a  havi adósságszolgálat megállapításakor 
meg nem határozható, a  hitelnyújtó a  havi adósságszolgálat megállapításakor ismert kamatot és díjat a  futamidő 
végéig változatlannak tekinti.

 (8) Amennyiben a  hitelnyújtó egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat 
számít fel vagy a  tőketörlesztés megkezdésére haladékot nyújt, a  havi adósságszolgálatba az  adósságszolgálat 
megállapításakor érvényes, nem kedvezményes kamat, díj és tőketörlesztési feltétel alapján számított havi 
törlesztőrészletet számítja be.

 (9) A  fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló Korm. rendelet 
és az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló Korm. rendelet alapján nyújtott hitel esetén a  hitelnyújtó a  havi 
adósságszolgálatba az adósságszolgálat megállapításakori havi törlesztőrészletet számítja be.

6. § (1) Amennyiben az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, 
mint négyszázezer forint, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg
a) forinthitel nyújtása esetén az 50%-ot,
b) euróhitel, euró alapú hitel nyújtása esetén a 25%-ot,
c) a b) pontban szabályozottól eltérő pénznemben meghatározott devizahitel nyújtása esetén a 10%-ot.

 (2) Amennyiben az  ügyfél, illetve adóstársak esetén az  ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelme eléri vagy 
meghaladja a négyszázezer forintot, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg
a) forinthitel nyújtása esetén a 60%-ot,
b) euróhitel, euró alapú hitel nyújtása esetén a 30%-ot,
c) a b) pontban szabályozottól eltérő pénznemben meghatározott devizahitel nyújtása esetén a 15%-ot.

7. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E  rendeletet – a  havi adósságszolgálatnak az  5.  §-ban foglaltak szerinti megállapítása során történő beszámítás 

kivételével – a 2015. január 1-je előtt igényelt hitelre nem kell alkalmazni.

8. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelethez

A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) számításának módja:

JTM=
 havi adósságszolgálat

 igazolt havi nettó jövedelem
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelete
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett  
elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló  
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 31. és 32.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési 
szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. melléklet a 6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelethez
„1. melléklet a 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelethez 	  

A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint a védelmi 
felkészülési feladatok előkészítésében és végrehajtásában való részvételre kijelölt, 

továbbá az informatikai és hírközlési ágazat (a továbbiakban: ágazat) ügyeleti 
rendszerébe bevont szervezetek jegyzéke 

  A  B  C  D 
 
 

1 

 
A szolgáltató megnevezése 

 
Telephelye 

Védelmi 
feladatok 
ellátására 

kijelölt 

Az ágazat 
ügyeleti 

rendszerébe 
bevont 

2 Antenna Hungária Magyar 
Műsorszóró és Rádióhírközlési  Zrt. 

1119 Budapest,  
Petzvál József u. 31-33. 

 X  X 

3 GTS Hungary Távközlési Kft.  2040 Budaörs,  
Ipartelep u. 13-15. 

 X  X 

4 INVITEL Távközlési Zrt.  2040 Budaörs,  
Puskás Tivadar u. 8-10. 

 X  X 

5 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1013 Budapest,  
Krisztina krt. 55. 

 X  X 

6 Magyar Villamosművek Zrt. 1031 Budapest,  
Szentendrei út 207-209. 

 X  

7 MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. X X 
8 UPC Magyarország 

Telekommunikációs Kft. 
1092 Budapest,  
Kinizsi u. 30-36. 

 X  X 

9 Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint,  
Pannon út 1. 

 X  X 

10 Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. 1107 Budapest,  
Száva u. 3-5. 

 X  X 

11 TM Support Telekommunikációs 
Gyártó és Szolgáltató Kft. 

1224 Budapest,  
Dózsa György út 77. 

 X   

12 Vodafone Magyarország Mobil 
Távközlési Zrt. 

1096 Budapest,  
Lechner Ödön fasor 6. 

 X  X 

13 Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. 1134 Budapest,  
Váci út 35. 

 X  X 

14 Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. 

1081 Budapest,  
Csokonai u. 3. 

 X  X 

15 eVision Kft. 3078 Bátonyterenye, 2467/5 hrsz. X  

„ 
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2. melléklet a 6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelethez
„2. melléklet a 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelethez 	  

1. A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő közszolgálati adók jegyzéke 

 A B C 

1 
Közszolgálati adó 

neve 
Középhullámú (AM) adók Ultrarövidhullámú (URH) adók 

2 Kossuth Rádió Solt 540 kHz Aggtelek 94,6 MHz 

3  Bácsalmás 95,0 MHz 

4  Balassagyarmat 93,7 MHz 

5  Barcs 89,5 MHz 

6  Battonya 105,4 MHz 

7  Békéscsaba 97,3 MHz 

8  Budapest OMK 107,8 MHz 

9  Cegléd 93,0 MHz 

10  Csávoly 96,7 MHz 

11  Debrecen-Nagyerdő  99,7 MHz 

12 
 Fehérgyarmat (Penyige) 105,9 

MHz 

13  Gerecse 105,6 MHz 

14  Győr 87,6 MHz 

15  Kabhegy 107,2 MHz 

16  Kaposvár 96,7 MHz 

17  Karcag 97,9 MHz 

18  Kazincbarcika 97,7 MHz 

19  Kecskemét 104,9 MHz 

20  Kékes 95,5 MHz 

21  Kiskőrös 88,4 MHz 

22  Kiskunhalas 102,7 MHz 

23  Komádi 103,0 MHz 

24  Miskolc 97,1 MHz 

25  Mosonmagyaróvár 95,0 MHz 
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26   Nagyatád 104,1 MHz 

27  Nagybajom 105,2 MHz 

28  Nagykanizsa 90,2 MHz 

29  Ózd 90,3 MHz 

30  Paks 92,0 MHz 

31  Pécs 95,9 MHz 

32  Salgótarján 107,4 MHz 

33  Sárvár 96,0 MHz 

34  Sátoraljaújhely 91,9 MHz 

35  Sopron 96,8 MHz 

36  Szeged 90,3 MHz 

37  Székesfehérvár 92,3 MHz 

38  Szekszárd 99,0 MHz 

39  Szentes 100,4 MHz 

40  Szolnok 94,3 MHz 

41  Szombathely 93,0 MHz 

42  Tamási 99,6 MHz 

43  Telkibánya 90,2 MHz 

44  Tokaj 97,5 MHz 

45  Uzd 101,5 MHz 

46  Vasvár 91,6 MHz 

47  Zalaegerszeg 102,6 MHz 

48 Petőfi Rádió   Budapest OMK 94,8 MHz  

49  Csávoly 89,4 MHz 

50  Debrecen-Nagyerdő 89,0 MHz 

51  Győr TV 93,1 MHz  

52  Kabhegy 93,9 MHz  

53  Kékes 102,7 MHz  

54  Kiskőrös 95,1 MHz  
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55  Komádi 96,7 MHz  

56 
 Nagykanizsa (Újudvar) 94,3 

MHz 

57  Pécs-Misina 103,7 MHz  

58  Sopron 99,5 MHz  

59  Szeged (Újszeged) 104,6 MHz  

60  Szentes 98,8 MHz  

61  Tokaj (Tarcal) 92,7 MHz  

62  Uzd 90,3 MHz  

63  Vasvár (Hegyhátsál) 98,2 MHz 

64 Bartók Rádió  Budapest 105,3 MHz  

65  Debrecen-Nagyerdő 106,6 MHz  

66  Győr TV 106,8 MHz  

67  Kabhegy 105,0 MHz  

68  Kékes 90,7 MHz  

69  Kiskőrös 105,9 MHz  

70  Komádi 105,1 MHz  

71  Miskolc-Avas 107,5 MHz  

72 
 Nagykanizsa (Újudvar) 104,7 

MHz 

73  Pécs-Misna 107,6 MHz  

74  Sopron 107,9 MHz 

75  Szeged (Újszeged) 105,7 MHz 

76  Szentes 107,3 MHz  

77  Tokaj (Tarcal) 105,5 MHz  

78  Uzd 106,9 MHz  

79  Vasvár (Hegyhátsál) 106,9 MHz 

80 Dankó Rádió Miskolc 1116 kHz Budapest 100,8 MHz 

81 
Mosonmagyaróvár 1116 
kHz 

Debrecen 91,4 MHz 
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82 Nyíregyháza 1251 kHz Dombóvár 100,2 MHz  

83 Szombathely 1251 kHz Eger 96,2 MHz  

84  Győr 106,4 MHz  

85  Gyula 96,0 MHz  

86  Hódmezővásárhely 90,8 MHz 

87  Kabhegy 102,3 MHz 

88  Kékes 99,8 MHz 

89  Komádi 89,9 MHz 

90  Letenye 103,8 MHz 

91  Miskolc 102,3 MHz 

92  Nagykanizsa 106,7 MHz 

93  Nyíregyháza 107,4 MHz 

94  Ózd 105,0 MHz 

95  Pápa 96,4 MHz 

96  Pécs-Misina 104,6 MHz 

97  Rábaszentandrás 105,2 MHz 

98  Salgótarján 89,9 MHz 

99  Siófok 93,6 MHz 

100  Sopron 101,6 MHz 

101  Szeged 93,1 MHz 

102  Szeghalom 99,4 MHz 

103  Szentes 91,6 MHz 

104  Szolnok 101,2 MHz 

105  Tiszakécske 106,4 MHz 

106  Tokaj 88,3 MHz 

107  Túrkeve 98,2 MHz 

108  Vasvár 103,6 

109  Veszprém 95,6 MHz 
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2. A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő nem közszolgálati műsort 
sugárzó országos, körzeti, helyi rádió- és televízióadók, az adókat üzemeltetők 

(engedélyesek) jegyzéke 

  A  B C  D 
1 Adó telephely Médiaszolgáltatás 

állandó 
megnevezése 

Frekvencia/ 
TV csatorna 

Üzemeltető (engedélyes) neve és címe 

2 AJKA Mária Rádió 
Bakony 

93,2 MHz Magyarországi Mária Rádió Közhasznú 
Alapítvány 
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

3 BAJA Gong Rádió 88,7 MHz Gong Rádió Kft. 
6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1/b. 

4 BAJA Bajai Rádió 89,8 MHz Baja Hangja Kft.  
6500 Baja, Árpád tér 1. 

5 BALATONFÜRED Lánchíd Rádió 96,2 MHz Lánchíd Rádió Kft. 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

6 BÉKÉS Torony Rádió 94,4 MHz Torony Rádió Bt. 
5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 21. 

7 BÉKÉSCSABA Rádió 1 Start 88,9 MHz INTERAX Kulturális Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.  
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 23. A 
lépcsőház VIII/32. 

8 BÉKÉSCSABA Csaba Rádió 104,0 MHz Csaba Rádió Kft. 
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 7. 

9 BÉKÉSCSABA  Csaba TV 28. csatorna 
DVB-T 

Csaba TV Első Csabai Televízió Kft.  
5600 Békéscsaba, Teleki u.5. 

10 BUDAPEST TV2 országos MTM-SBS Televízió Zrt. 
1145 Budapest, Róna u. 174. 

11 BUDAPEST RTL KLUB országos Magyar RTL Televízió Zrt. 
1222 Budapest, Nagytétényi út 29. 

12 BUDAPEST Lánchíd Rádió 100,3 MHz Lánchíd Rádió Kft. 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

13 BUDAPEST Juventus Rádió 103,9 MHz Rádió Juventus Zrt. 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84. 

14 BUDAPEST Class FM 103,3 MHz Advenio Műsorszolgáltató Zrt.  
1089 Budapest, Üllői út 102. 

15 BUDAPEST Mária Rádió 94,2 MHz FM-4 Rádió Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

16 BUDAPEST Klubrádió 92,9 MHz Klubrádió Zrt. 
1037 Budapest, Bokor u. 1-5. 

17 BUDAPEST Magyar Katolikus 
Rádió 

102,1 MHz Magyar Katolikus Rádió Zrt. 
1062 Budapest, Délibáb u. 15-17. 

18 CEGLÉD Ceglédi Városi 
Televízió 

48. csatorna 
DVB-T 

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd. Teleki utca 12. 

19 CELLDÖMÖLK Mária Rádió 
Celldömölk 

92,5 MHz Mária Rádió Frekvencia Kft. 
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

20 CSONGRÁD Gong FM 87,6 MHz Gong Rádió Kft. 
6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1/b. 

21 DABAS Mária Rádió 97,5 MHz FM-4 Rádió Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

22 DEBRECEN Debrecen Televízió 34. csatorna 
DVB-T 

Debrecen Városi Televízió Kft.  
4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

23 DEBRECEN Best FM Rádió 104,6 MHz Kredit Holding Kft. 
4033 Debrecen, Veres Pálné u. 31. 

24 DEBRECEN Class FM 101,1 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 
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25 DÖMÖS Mária Rádió 104,9 MHz FM-4 Rádió Kft. 
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

26 DUNAÚJVÁROS Lánchíd Rádió 99,1 MHz Lánchíd Rádió Kft. 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

27 DUNAÚJVÁROS Rádió 24 102,9 MHz Pentafon-Penta Rádió Kft.  
2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A. 

28 EGER Szent István Rádió 91,8 MHz Magyar Katolikus Rádió Alapítvány  
3300 Eger Széchenyi út 1. 

29 EGER Rádió Eger 101,3 MHz Rádió Eger Kft. 
3300 Eger, Trinitárius u. 1/a. 

30 ESZTERGOM Mária Rádió 97,4 MHz FM-4 Rádió Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

31 ESZTERGOM Magyar Katolikus 
Rádió 

92,5 MHz Magyar Katolikus Rádió Zrt. 
1062 Budapest, Délibáb u. 15-17. 

32 GYÁL Mária Rádió 98,9 MHz FM-4 Rádió Kft.,  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

33 GYÖNGYÖS Gyöngyös Városi 
Televízió 

27. csatorna 
DVB-T 

Gyöngyösi Városi Televízió Kft.  
3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6/A. 

34 GYÖNGYÖS Diórádió 101,7 MHz Diórádió Gyöngyös Kft.3200 Gyöngyös, 
Vármegyeház tér 1. 

35 GYÖMRŐ Gong Rádió 97,2 MHz Gong Rádió Kft. 
6000 Kecskemét,Petőfi Sándor u. 1/b. 

36 GYŐR Lánchíd Rádió 88,1 MHz Lánchíd Rádió Kft. 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

37 GYŐR OZONE FM 103,1 MHz BMC Rádió Kft. 
1085 Budapest, József krt. 36. fsz. 5. 

38 GYŐR  Class FM 101,4 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

39 HAJDÚSZOBOSZLÓ Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió 

58. csatorna 
DVB-T 

Hajdúszoboszlói Városi Televízió  
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 7. 

40 HAJÓS  Hajós TV S7 
147,25 MHz 

Hajósszolg Kft. 
6344 Hajós, Rákóczi u. 12. 

41 HATVAN Szent István Rádió 94,0 MHz Magyar Katolikus Rádió Alapítvány  
3300 Eger, Széchenyi út 1. 

42 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Vásárhelyi Televízió 44. csatorna 
DVB-T 

Szerdahelyi József Nonprofit Kft.  
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 14. 

43 JÁSZBERÉNY Trió Rádió 
Jászberény 

97,7 MHz TRIÓ-Rádió Kft. 
5100 Jászberény, Bercsényi út 5. 

44 KAB-HEGY Class FM 100,5 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

45 KALOCSA Kalocsa Városi 
Televízió 

48. csatorna 
DVB-T 

Városi Közművelődési Intézmények 
6300 Kalocsa, Szt. István kir. út 2-4. 

46 KALOCSA Korona FM 100 100,0 MHz Kalocsai Rádió Bt. 
6328 Dunapataj, Jókai u. 10. 

47 KAPOSVÁR Class FM 89,0 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

48 KAPOSVÁR Kapos Televízió 27. csatorna 
DVB-T 

Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft.  
7400 Kaposvár, Kossuth u. 6. 

49 KECEL Gong Rádió 99,6 MHz Gong Rádió Kft. 
6000 Kecskemét,Petőfi Sándor u. 1/B. 

50 KECSKEMÉT Gong Rádió 96,5 MHz Gong Rádió Kft. 
6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1/B. 

51 KECSKEMÉT Kecskeméti 
Televízió 

51. csatorna 
DVB-T 

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.  
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2. 

52 KESZTHELY Lánchíd Rádió 93,4 MHz Lánchíd Rádió Kft. 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

53 KÉKESTETŐ Class FM  104,7 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 
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54 KISKUNFÉLEGYHÁZA Sirius Rádió 91,1 MHz Félegyházi Hírlap Kft.  
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 
16. 

55 KISKUNFÉLEGYHÁZA Trió TV 35. csatorna 
DVB-T 

Trió-Média-Kiskunfélegyháza Kft.  
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 5. 

56 KISKUNHALAS Halas TV 53. csatorna 
DVB-T 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.  
6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D. 

57 KISKŐRÖS Magyar Katolikus 
Rádió 

91,7 MHz Magyar Katolikus Rádió Zrt. 
1062 Budapest, Délibáb u. 15-17. 

58 KOMÁDI Class FM 101,6 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

59 KOMÁROM Mária Rádió 88,3 MHz FM-4 Rádió Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

60 KOMÁROM Forrás Rádió 90,5 MHz Forrás Rádió 
2800 Tatabánya, Fő tér 4. 

61 KOMLÓ Mária Rádió 91,4 MHz FM-4 Rádió Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

62 MAKÓ Makó Városi TV 49. csatorna 
DVB-T 

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.  
6900 Makó, Széchenyi tér 6. 

63 MISKOLC Class FM 98,3 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

64 MISKOLC Szent István Rádió 95,1 MHz Magyar Katolikus Rádió Alapítvány  
3300 Eger, Széchenyi út 1. 

65 MONOR Mária Rádió 106,3 MHz FM-4 Rádió Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

66 MÓR Mária Rádió Mór 92,9MHz Mária Rádió Frekvencia Kft. 
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

67 NAGYKANIZSA Class FM 93,6 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

68 NAGYKŐRÖS Gong Rádió 93,6 MHz Gong Rádió Kft. 
6000 Kecskemét,Petőfi Sándor u. 1/b. 

69 NYÍREGYHÁZA Rádió 1 91,1 MHz Zenebolygó kft. 
4400 Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 3-5. 

70 NYÍREGYHÁZA Retro FM 103,9 MHz RETRO Rádió 
4400 Nyíregyháza Eötvös u. 9/A 

71 OROSHÁZA 90,2 Rádió 1  90,2 MHz A-tól Z-ig Beruházási és Szervezési 
Lebonyolítási Bt. 
5600 Békéscsaba, Liget sor 6/3. 

72 ÓZD Ózdi Városi 
Televízió 

51. csatorna 
DVB-T 

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.  
3600 Ózd, Brassói u. 2. 

73 PAKS Fortuna Rádió Paks 96,3 MHz Rádió 96,3 Kft. 
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 98. 

74 PAKS TELEPAKS  60. csatorna 
DVB-T 

Telepaks Nonprofit Kft. 
7030 Paks, Dózsa György u. 51-53. 

75 PÁPA Mária Rádió 90,8 MHz Mária Rádió Frekvencia Kft. 
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

76 PÁPA Pápa Városi 
Televízió 

48. csatorna 
DVB-T 

Pápa Városi Televízió (Önkormányzat)  
8500 Pápa, Deák Ferenc u. 1. 

77 PÉCEL  Mária Rádió 91,7 MHz FM-4 Rádió Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

78 PÉCS Pécs TV 35. csatorna 
DVB-T 

Pécs TV Kommunikációs Kft.  
7621 Pécs, Király u. 27. 

79 PÉCS Lánchíd Rádió Pécs 94,6 MHz Lánchíd Rádió Kft. 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

80 PÉCS  Class FM 105,5 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

81 PILISCSABA Mária Rádió 104,2 MHz FM-4 Rádió Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 
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82 SALGÓTARJÁN Salgótarjáni Városi 
Televízió 

29. csatorna 
DVB-T 

Salgótarjáni  Közművelődési Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján, Fő tér 5. 

83 SALGÓTARJÁN Rádió Focus 100,4 MHz Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft.  
3100 Salgótarján, Bem út 1. 

84 SÁRVÁR Mária Rádió Sárvár 95,2 MHz Mária Rádió Frekvencia Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

85 SÁTORALJAÚJHELY Szent István Rádió 
90,6 

90,6 MHz Magyar Katolikus Rádió Alapítvány  
3300 Eger, Széchenyi út 1. 

86 SÁTORALJAÚJHELY Zemplén Televízió 50. csatorna Zemplén TV Közhasznú Nonprpfit Kft. 
3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4. 

87 SOLT Gong Rádió 94,1 MHz Gong Rádió Kft. 
6000 Kecskemét,Petőfi Sándor u. 1/b. 

88 SOPRON Class FM 102,0 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

89 SOPRON Magyar Katolikus 
Rádió 104,6 

104,6 MHz Erasmus ’ 2001 Kft. 
9400 Sopron, Kútösvény 7. 

90 SOPRON Nap Rádió 94,1 MHz Pannon - Sopron Regionális TV 
Műsorgyártó és Szolgáltató Kft.  
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 

91 SZÁZHALOMBATTA Halom Televízió 
Százhalombatta 

60. csatorna 
DVB-T 

Halom Televízió Nonprofit Kft.  
2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. 

92 SZEGED Class FM 94,9 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

93 SZEGED  Rádió 88 95,4 MHz Telekom Kft. 
6725 Szeged, Kisfaludí u. 18. 

94 SZÉKESFEHÉRVÁR Fehérvár Rádió 94,5 MHz Fehérvár Rádió Kft. 
8000 Székesfehérvár, Donát u. 92. 

95 SZÉKESFEHÉRVÁR Fehérvár Televízió 48. csatorna 
DVB-T 

Fehérvár Médiacentrum Kft.  
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A 

96 SZÉKESFEHÉRVÁR  Magyar Katolikus 
Rádió 96,1 MHz 

96,1 MHz Magyar Katolikus Rádió Zrt. 
1062 Budapest, Délibáb u. 15-17. 

97 SZÉKESFEHÉRVÁR Lánchíd Rádió 106,6 MHz Lánchíd Rádió Kft. 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

98 SZÉKESFEHÉRVÁR Vörösmarty Rádió 99,2 MHz Fehérvár Médiacentrum Kft. 
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A 

99 SZEKSZÁRD Class FM 98,4 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

100 SZEKSZÁRD Ozone FM 91,1 91,1 MHz Alisca Network Kft. 
9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38. 

101 SZEKSZÁRD Rádió Antritt 105,1 MHz Rádió Antritt Kft. 
7100 Szekszárd, Wesselényi u. 16. 

102 SZOLNOK Aktív Rádió 92,2 MHz Viacom Kft. 
5000 Szolnok, Kossuth u. 2. 

103 TAPOLCA Tapolcai Városi 
Televízió 

28. csatorna 
DVB-T 

Tapolcai Média Közalapítvány  
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. 

104 TATABÁNYA Forrás Rádió 97,8 MHz Turul Média Kft. 
2800 Tatabánya, Fő tér 4/B. 

105 TATABÁNYA Lánchíd Rádió 107,0 MHz Lánchíd Rádió Kft. 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

106 TELKIBÁNYA Mária Rádió 100,6 MHz Mária Rádió Frekvencia Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

107 TOKAJ Class FM 103,5 MHz Advenio Zrt 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

108 TOKAJ Szent István Rádió - 
Tokaj 

101,8 MHz Hegyalja Média Kft. 
3300 Eger Széchenyi  István u. 5. 

109 TÖRÖKSZENTMIKLÓS Szent István Rádió 
96,4 

96,4 MHz Magyar Katolikus Rádió Alapítvány  
3300 Eger Széchenyi út 1. 

110 VÁC Magyar Katolikus 
Rádió 

87,9 MHz Magyar Katolikus Rádió Zrt. 
1062 Budapest, Délibáb u. 15-17. 
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111 VÁC Mária Rádió 94,1 MHz FM-4 Rádió Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

112 VÁC Elektro-Szignál 
Televízió 

22. csatorna Váci Városimázs Nonprofit Kft.  
2600 Vác, Kossuth L. u. 21. 

113 VÁRPALOTA Mária Rádió Palota 90,0 MHz Magyarországi Mária Rádió Közhasznú 
Alapítvány 
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

114 VESZPRÉM  Mária Rádió 
Völgyhíd 

95,1 MHz FM-4 Rádió Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 7. 

115 ZALAEGERSZEG Zalaegerszegi 
Televízió 

41. csatorna 
DVB-T 

Zalaegerszegi Televízió Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 45-49.  

116 ZALAEGERSZEG Lánchíd Rádió 88,3 MHz Lánchíd Rádió Kft. 
1089 Budapest, Üllői út 102. 

„ 



13374 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 124. szám 

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 8/2014. (IX. 10.) FM rendelete
az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha 
és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet módosítása

1. § (1) Az  óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 113/2013. 
(XII. 10.) VM rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Abban az  esetben, ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott 
termékkel való ellátására több szállító tesz ajánlatot, úgy a  fenntartónak a  szerződés megkötése szempontjából 
előnyben kell részesítenie azt az alábbi feltételeknek megfelelő szállítót, amely
a) a megkötött szerződéssel a teljes tanév vonatkozásában folyamatos szállítást vállal (10 pont);
b) a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által engedélyezett tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejtermelést 
folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni 
hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy 
magánszemély birtokolja (9 pont);
c) a  kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 
értelmében kistermelő vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont);
d) a szerződés teljes időtartamára vállalja az előfinanszírozást (8 pont);
e) nagyobb termékvariációt tud biztosítani egy ellátási hét alatt (3 pont);
f ) a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyagot 
alkalmaz (7 pont);
g) a gyártástól számított legalább nyolc napos szavatosságot vállal a termékeire (5 pont).”

 (2) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés e)  pont szerint vállalt termékek esetében az  egyes termékek ára tekintetében az  alábbi 
pontrendszer alkalmazandó:
a) a  mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a  továbbiakban: tanácsi rendelet) XIII.  melléklet III.  pontja szerinti teljes tej, 
illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére a tanácsi rendelet 
XIII. melléklet III. pontja szerinti fogyasztói tej, azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban 
kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a  továbbiakban: „I/a. teljes/félzsíros tej”) esetében a  13.  § a)  pontban meghatározott 
bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó a vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 
1,5-1,5 pont,
b) a  tanácsi rendelet XIII.  melléklet III.  pontja szerinti zsírszegény (1,5–1,8% m/m%) tej (a  továbbiakban: „I/a. 
zsírszegény tej”) esetében a  13.  § b)  pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, 
a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,
c) a  Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a  továbbiakban: MÉ) 
13. melléklet B rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben 
– a  bizottsági rendelet I.  melléklete I. kategória b)  pontjának megfelelően – a  tejhányad legalább 90% (m/m) és 
az  1.3.  pontja szerint zsíros vagy félzsíros kategóriába esik, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek 
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részére a  tanácsi rendelet XIII.  melléklet III.  pontja szerinti fogyasztói tej, azzal, hogy a  tejtermék laktóztartalma 
a  fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a  továbbiakban: „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”) 
esetében a  13.  § a)  pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a  meghatározott 
bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont,
d) a  MÉ 13.  melléklet B rész 1.1.1.  pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal a  feltétellel, hogy az  ízesített 
késztermékben – a  bizottsági rendelet I.  melléklete I. kategória b)  pontjának megfelelően – a  tejhányad legalább 
90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B rész 1.3. pontja szerint zsírszegény 
kategóriába esik (a továbbiakban: „I/b. zsírszegény ízesített tej”) esetében a 13. § b) pontban meghatározott bruttó 
vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont,
e) a  MÉ 13.  melléklet B rész 2.1.1.  pont a) és b)  alpontjában meghatározott élőflórás savanyú natúr tejkészítmény 
(natúr joghurt és kefir), amely a  bizottsági rendelet I.  melléklet I. kategória c)  pontjának megfelelően  
90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „I/c. natúr joghurt és natúr kefir”) esetében a 13. § c) pontban 
meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a  meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti 
csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,
f ) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölcslével 
vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített és, amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelően 
90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a  továbbiakban: „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”) esetében a  13.  § 
d)  pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a  meghatározott bruttó vételár 
10%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont,
g) a  MÉ 13.  melléklet B rész 2.1.2.  pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölccsel 
ízesített és, amely a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelően 75 tömegszázalékban tartalmaz 
tejet (a továbbiakban: „II. gyümölcsdarabos joghurt”) esetében a 13. § e) pontban meghatározott bruttó vételárnál 
magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont,
h) a  MÉ 13.  melléklet B rész 7.1.1. vagy 7.1.2.  pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amelyek 
a  bizottsági rendelet I.  melléklet III. kategóriájának megfelelően legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak 
tejidegen összetevőt, és megfelelnek a MÉ 13. melléklet B rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának 
(a továbbiakban: „III. ömlesztett sajt”) esetében a 13. § f ) pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat 
esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont
adható.”

 (3) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  (2), (2a) és (3)  bekezdésben meghatározott feltételek szerinti pontok alapján rangsorolni kell a  szállítókat. 
Pont csak vállalt feltétel után adható, a  (2), (2a) és (3)  bekezdésben meghatározott pontszámot csökkenteni nem 
lehet. A  rangsorolás alapján a  legtöbb pontszámot elért szállítóval kell a  fenntartónak a  szerződést megkötnie. 
A kialakított rangsort a fenntartónak a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzé kell tennie 
és ezzel egyidejűleg a  10.  melléklet szerinti formátumban elektronikus úton meg kell küldenie az  agrárpolitikáért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére (iskolatej@fm.gov.hu).
(5) A  (2), (2a) és (3)  bekezdés szerinti vállalások (a  továbbiakban együtt: vállalások) érvényesülését a  szállítási 
szerződésben rögzíteni kell.”

 (4) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. §-a a következő (5a)–(5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben a  szerződésben rögzített vállalások nem teljesülnek, akkor erről az  intézmény és a  szállító 
jegyzőkönyvet állít ki, amelyet megküld a  miniszternek. A  felek a  jegyzőkönyvben kötelesek egyértelműen 
megjelölni, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások. Amennyiben a vállalások egyértelműen a szállító 
mulasztása miatt nem valósultak meg, úgy a  fenntartó a  szállítót a  következő évi ajánlattételi felhívás során  
– amennyiben más ajánlattevő is tesz ajánlatot – kizárja.
(5b) A 6. melléklet szerinti promóciós intézkedések megvalósulásáról a szállítónak a megkötött, 1. melléklet szerinti 
szerződés elválaszthatatlan részét képező megvalósulási ütemterv szerint kell gondoskodnia. A  megvalósulási 
ütemtervet a  kérelmezőnek a  2014/2015. tanév vonatkozásában legkésőbb 2014. szeptember 1-ig megkötött 
szerződések esetében legkésőbb 2014. szeptember 30-ig, a  2014. szeptember 30. után megkötött szerződések, 
illetve szerződésmódosítás esetén a szerződés vagy annak módosításának megküldésével egyidejűleg elektronikus 
úton is meg kell küldenie az MVH-nak (iskolatej@mvh.gov.hu) és a miniszternek.
(5c) A  vállalások, különösen a  promóciós intézkedések megvalósulását a  miniszter jogosult helyszíni ellenőrzés 
keretében ellenőrizni.”

 (5) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha a fenntartó a szállítóval és a szállító által előállított termékek 
továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezettel (a  továbbiakban: gazdálkodó szervezet) egyidejűleg köt 
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szerződést. A  gazdálkodó szervezettel kötött szerződés legfeljebb fél éves időszakra köthető, amely időszak alatt 
a szerződés nem módosítható. A gazdálkodó szervezettel a szállítási időszak hatályánál hosszabb időszakot felölelő, 
további szerződés nem köthető, valamint a  fenntartó hűségnyilatkozatot nem tehet. A  szállítással összefüggésbe 
hozható összes feltételt egy keretszerződésben kell rögzíteni. Gazdálkodó szervezet javára árrés, haszonrés, egyéb 
jogcímen szedett értékkülönbözet nem állapítható meg. Amennyiben az  e  bekezdésben foglalt feltételek nem 
teljesülnek, úgy a szerződés alapján támogatás nem nyújtható.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti esetben a  támogatás előfinanszírozását kizárólag a  fenntartó vállalhatja. Ha 
az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a megállapodás alapján támogatás nem nyújtható.
(9) Ha a  tej és a  tejtermékek kiszállítása a  (7)  bekezdésben meghatározott feltételek szerint valósul meg, akkor 
a  szerződés bejelentésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a  fenntartó nyilatkozatát arról, hogy teljesülnek 
a (7) és (8) bekezdésben foglalt feltételek.
(10) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a kérelmező megnevezése,
b) a bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelően nevelési-oktatási intézményenként
ba) az OM azonosító,
bb) a  teljesítés pontos címe, megyéje, az  ellátott intézményeknek az  Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti 
feladatellátási hely kódja,
bc) a megrendelt termékek megnevezése és mennyisége feladatellátási helyenkénti bontásban,
bd) a tanítási, nevelési napok száma a 8. § (3) bekezdésben meghatározott időszakokra vonatkozóan,
be) a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult kedvezményezettek kategóriánkénti száma a támogatási kérelemmel érintett, 
a 8. § (3) bekezdésben meghatározott időszakokban feladatellátási helyenkénti bontásban,
bf ) a támogatott termék átvételének módja,
bg) a megrendelt termékek mennyisége, kiszerelési módja és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyisége,
bh) az adott termékre vonatkozó egységár,
bi) a fizetés feltételei,
bj) a szállítási időszak,
bk) a szállítások és a kiosztás ütemezése, gyakorisága,
bl) a szerződésmódosítás lehetősége a szeptemberi gyermek- vagy tanulólétszám ismeretében.”

 (6) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Amennyiben a  szállító az  előfinanszírozó, úgy az  általa a  fenntartó nevére és címére kiállított számlának 
tételesen tartalmaznia kell a  leszállított termék 7.  § (1)  bekezdés szerinti pontos megnevezését – tej, illetve 
ízesített tej esetében annak zsírtartalmát –, mennyiségét, ellenértékét, valamint az ellenérték támogatástartalmát. 
A  támogatástartalom nem haladhatja meg az  adott termékkategóriához a  13.  §-ban meghatározott maximális 
összeget.”

 (7) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. §-a a következő (14a) bekezdéssel egészül ki:
„(14a) A leszállított tejtermékekről kiállított számlának tartalmaznia kell az ellátott intézményegység nevét, pontos 
címét, OM azonosítóját és feladatellátási hely kódját.”

 (8) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Amennyiben a  szállító az  előfinanszírozó, és a  bruttó számlaérték meghaladja a  számla támogatástartalmát, 
úgy a  fenntartó a  szállítónak a  bruttó számlaérték és a  támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Valamely 
jogosultsági feltétel – fenntartó hibájából eredő – nem teljesülése esetén a  fenntartó köteles a  szállító részére 
a számla teljes összegét megfizetni.”

2. § (1) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda-, és iskolatej program keretében a 2. § (1) bekezdés szerinti ellátotti kör részére a nevelési és a tanítási 
napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:
a) „I/a. teljes/félzsíros tej”,
b) „I/a. zsírszegény tej”,
c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”,
d) „I/b. zsírszegény ízesített tej”,
e) „I/c. natúr joghurt és natúr kefir”,
f ) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”,
g) „II. gyümölcsdarabos joghurt”,
h) „III. ömlesztett sajt”.”
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 (2) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 7. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következők:)
„d) 1 kg kiszállított, a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelő ízesített joghurt 0,87 liter”
(tejegyenértéknek felel meg.)

3. § (1) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérelmező köteles
a) a  2014. január 1. és július 31. közötti, a  (3)  bekezdés szerinti szállítási időszakok vonatkozásában a  6.  § 
(1)  bekezdés szerinti szerződés másolati példányát és a  szállítási szerződés bejelentésére vonatkozó – az  MVH 
által a  4.  mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a  honlapján közleményben közzétett – 
nyomtatványt 2014. szeptember 30-ig,
b) a  szerződésmódosítás másolati példányát a  szerződésmódosítás létrejöttétől számított tizenöt napon belül 
a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez személyesen vagy postai úton benyújtani.”

 (2) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 8. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  támogatási kérelemhez csatolni kell az  adott időszakra vonatkozó, a  támogatott termékek beszerzését 
igazoló számlák másolati példányait és azok összesítőjét. A  számlaösszesítő elektronikusan kitöltött példányát 
elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH részére (iskolatej@mvh.gov.hu). A számlaösszesítőnek minden számla 
vonatkozásában tartalmaznia kell a számla főbb adatain és a szállítási időszakon túl
a) a számlákon szereplő leszállított és kiosztott termékmennyiséget,
b) a  kiosztott mennyiség vételárát intézményenkénti és feladat ellátási hely szerinti, termékkategóriánkénti és 
kedvezményezett csoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, 
integráltan nevelt általános iskola, szakiskola, középfokú iskolai tanuló) bontásban,
c) az ellátott intézmény települése szerinti megye megnevezését, továbbá
d) a számlának a 10–12. §-ok szerinti támogatási intenzitását.
(6) Az MVH a  támogatási kérelmekről a kérelem hiánytalanná válását követő negyvenöt napon belül döntést hoz, 
és haladéktalanul elrendeli a  támogatás jogos összegének a  kérelmező által az  ügyfél-nyilvántartási rendszerben 
megadott fizetési számlára történő átutalását.”

4. §  A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  általános iskolák a  székhelyük alapján, a  7–9.  melléklet szerint kerülnek az  igényelhető támogatási mérték 
tekintetében besorolásra. A  támogatási kategóriákba való besorolás a  székhely település tárgyévi költségvetési 
törvény szerinti egy főre jutó iparűzési adóerőképessége összegének, valamint a településnek az adott költségvetési 
évet megelőző két évben az önkormányzati fejezeti tartalékból való rendkívüli, illetve kiegészítő támogatásban való 
részesülése figyelembevételével történik.”

5. § (1) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 7. melléklet szerinti székhelyű nevelési-
oktatási intézmény esetében a  tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de legfeljebb a  13.  §-ban megjelölt 
támogatási alap.”

 (2) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó 
vételárának száz százaléka – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap – függetlenül attól, hogy a tanuló 
gyógypedagógiai intézményben vagy a  többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, 
oktatásban, vagy fejlesztőiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.”

6. §  A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Sajátos nevelési igényű óvodások esetében igényelhető támogatási összeg a  tejtermékek bruttó vételárának 
száz százaléka – de legfeljebb a  13.  §-ban megjelölt támogatási alap – függetlenül attól, hogy az  óvodás 
gyógypedagógiai intézményben vagy a többi óvodással együtt, azonos óvodai csoportban részesül nevelésben.”

7. §  A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet a következő 13/A. alcímmel egészül ki:
„13/A. Az iskolatej-programot és a tejfogyasztást népszerűsítő kommunikáció támogatása
15/A.  § (1) Köznevelési intézményekben folytatott iskolai edukációs tevékenység – évente – a  Magyarország 
adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben iskolatej-programra meghatározott forrás legfeljebb 1%-áig 
támogatható.
(2) Az  edukációs tevékenységnek közvetlenül kapcsolódnia kell az  óvoda-, és iskolatej programhoz, annak 
a  szélesebb nyilvánossághoz kell szólnia, és az  alábbi kommunikációs intézkedések és tevékenységek keretében 
valósulhat meg:
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a) tájékoztató kampányok folytatása, műsorok sugárzása, elektronikus közlemények, újságok kiadása, valamint 
egyéb kommunikációs eszközök alkalmazása révén;
b) a programnak a szélesebb nyilvánossággal való megismertetésére hivatott tájékoztató találkozók, konferenciák, 
szemináriumok és workshopok, valamint hasonló események szervezése;
c) tájékoztató és promóciós anyagok készítése.
(3) Az  iskolatej ellátásban érintett szállítók nem jogosultak az  iskolatej-programot népszerűsítő kommunikációs 
támogatásra.
(4) A  támogatás további céljairól és a  támogatható egyéb tevékenységekről, a  pályázók lehetséges köréről, 
a pénzügyi feltételekről és a benyújtási határidőről a miniszter pályázatot ír ki.
(5) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként az MVH, a miniszter 
által vezetett minisztérium, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakértőiből álló Bíráló Bizottságot állít fel. 
A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter ideiglenes hatállyal nevezi ki, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.
(6) A Bíráló Bizottság a pályázatok között a pályázati kiírásban meghatározott feltételek alapján rangsort állít fel, és 
támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.
(7) A  támogatásra vonatkozó döntést a  Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a  miniszter hozza meg.  Az  iskolatej- 
programot népszerűsítő edukációs program végrehajtása vonatkozásában a miniszter jogosult szerződést kötni.
(8) A  támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül – a  miniszter írásban értesíti 
a pályázót, és ezzel egyidejűleg értesítést küld az MVH részére.
(9) A  kifizetési kérelmet az  MVH-hoz kell benyújtani a  megvalósítást alátámasztó dokumentumokkal, kifizetési 
bizonylatokkal. A  kifizetési kérelemhez csatolni kell a  megbízási/vállalkozási szerződést és a  miniszter arról szóló 
igazolását, hogy a nyertes pályázó által történt megvalósítást teljesítettnek ítéli (teljesítés-igazolás).”

8. §  A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a  húsmarha 
és a  juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia 
Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 
22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról szóló 8/2014. (IX. 10.) FM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014.  (IX. 10.) 
FM  rendelet] megállapított 8.  § (1)  bekezdés a)  pontját a  8/2014. (IX. 10.) FM rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. § (1) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet a 4. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

2. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez 
kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

10. §  A húsmarha és a  juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § (1) E rendeletnek az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 45/2014. (IV. 18.) VM rendelettel [a továbbiakban: 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet] megállapított 
9.  § (1)  bekezdését, valamint 10/B.  §-át az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi 
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet alapján benyújtott 
egységes kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek a  45/2014. (IV. 18.) VM rendelettel megállapított 11/A.  §-át az  Európai Mezőgazdasági Garancia 
Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott 
egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) 
VM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek esetében kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezés
11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a …/2014. (…. ….) FM rendelethez 

 
„3. melléklet a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelethez 

A szállítási szerződés mintája 

Szállítási szerződés 

amely létrejött egyrészről a .......................................................................................................... 
székhelye: .................................................................................................................................... 
adószáma: ......................................................... ügyfél-azonosító (ha van): ................................. 
képviseli: ..................................................................................... (a továbbiakban: szállító), másrészről a 
................................................................................................................................. 
székhelye: .................................................................................................................................... 
adószáma: ........................................................... ügyfél-azonosító (ha van): ............................... 
képviseli: ................................................................................... (a továbbiakban: fenntartó/ működtető), között az alulírott 
helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény (a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában: 
neve: ........................................................................................................................................... 
székhely szerinti megye: ………………………………………………………………………. 
székhelye: .................................................................................................................................... 
OM azonosító száma: ............................................... 
képviseli: ................................................... az alábbi feltételek mellett: 
 

Előfinanszírozó (kérelmező) megnevezése: 

1. A szerződés tárgya 
A szállító vállalja, hogy ..... napjától (szállítás kezdőnapja) kezdődően ..... napjáig (szállítás vége dátum) a 

mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 102. cikkében meghatározott, az iskolai tanulók 
tejtermékkel való ellátásához nyújtott támogatás keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő 
részére, a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és a kedvezményezettek (óvodások, általános iskolai 
tanulók, középfokú iskolai tanulók) részére kiosztja. 

2. A szállítandó termék 
A szállítandó terméknek meg kell felelnie az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) 

VM rendelet [a továbbiakban: a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet] 6. § (2a) bekezdése szerinti minőségi feltételeknek. 

Szállítandó termék: 
□ I/a. teljes/félzsíros tej (zsírtartalom 2,8% vagy e feletti) 

Kiszerelés: 
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 
Egységár: 
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján 
kis mértékben módosíthatja) 

 
□ I/a. zsírszegény tej (zsírtartalom 1,5-1,8%) 

Kiszerelés: 
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 
Egységár: 
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján 

kis mértékben módosíthatja) 
 

□ I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej (zsírtartalom 2,8% vagy e feletti) 
Kiszerelés: 
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 
Egységár: 
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján 

kis mértékben módosíthatja) 
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□ I/b. zsírszegény ízesített tej (zsírtartalom 1,5-1,8%) 

Kiszerelés: 
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 
Egységár: 
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján 

kis mértékben módosíthatja) 
 

□ I/c. natúr joghurt és natúr kefir 
Kiszerelés: 
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 
Egységár: 
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján 

kis mértékben módosíthatja) 
 

□ I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt 
Kiszerelés: 
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 
Egységár: 
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján 

kis mértékben módosíthatja) 
 

□ II. gyümölcsdarabos joghurt 
Kiszerelés: 
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 
Egységár:  
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján 

kis mértékben módosíthatja) 
 

□ III. ömlesztett sajt 
Kiszerelés: 
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 
Egységár: 
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján 

kis mértékben módosíthatja) 

3. A teljesítés helyszíne, helyszínei 
Az átvevő köznevelési intézmény székhelye: 
.......................................................................... 
□□□□ ………. (megye) ................................... (helység) ................................. (út/utca/tér) .............. (házszám) 
OM azonosító: □□□□□□ Feladatellátási hely kód: □□□ 
Ellátott általános iskolás tanulók száma: 
Ellátott sajátos nevelési igényű tanulók száma: 
Ellátott óvodások száma: 
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: 
Ellátott középiskolás tanulók száma: 
Szállítandó termék és annak szállítási alkalmankénti mennyisége (db/liter/kg – a megfelelő aláhúzandó): 

□ I/a. teljes/félzsíros tej    Rendelt mennyiség:  db/liter 
□ I/a. zsírszegény tej   Rendelt mennyiség:   db/liter 
□ I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej   Rendelt mennyiség:   db/liter 
□ I/b. zsírszegény ízesített tej   Rendelt mennyiség:   db/liter 
□ I/c. natúr joghurt    Rendelt mennyiség:   db/kg 
□ I/c. natúr kefir     Rendelt mennyiség:   db/kg 
□ I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt  Rendelt mennyiség:   db/ kg 
□ II. gyümölcsdarabos joghurt   Rendelt mennyiség:   db/kg 
□ III. ömlesztett sajt    Rendelt mennyiség:   db/kg 
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Tagintézmény esetében az átvevő tagintézmény neve: 
........................................................................................... 
□□□□ ………. (megye) ................................... (helység) ................................. (út/utca/tér) .............. (házszám) 
OM azonosító: □□□□□□ Feladatellátási hely azonosító: □□□ 
Ellátott általános iskolás tanulók száma: 
Ellátott sajátos nevelési igényű tanulók száma: 
Ellátott óvodások száma: 
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: 
Ellátott középiskolás tanulók száma: 
Szállítandó termék és annak szállítási alkalmankénti mennyisége (db/liter/kg – a megfelelő aláhúzandó): 

□ I/a. teljes/félzsíros tej    Rendelt mennyiség:  db/liter 
□ I/a. zsírszegény tej   Rendelt mennyiség:   db/liter 
□ I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej   Rendelt mennyiség:   db/liter 
□ I/b. zsírszegény ízesített tej   Rendelt mennyiség:   db/liter 
□ I/c. natúr joghurt    Rendelt mennyiség:   db/kg 
□ I/c. natúr kefir     Rendelt mennyiség:   db/kg 
□ I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt  Rendelt mennyiség:   db/ kg 
□ II. gyümölcsdarabos joghurt   Rendelt mennyiség:   db/kg 
□ III. ömlesztett sajt    Rendelt mennyiség:   db/kg 

 
 (további helyszínek szükség esetén beszúrhatók) 

4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése 
A jelen szerződés alapján történő szállítások időszaka: 
201□/201□ tanév:   

□□ hónap □□ nap - □□ hónap □□ nap  Ellátási napok száma: □□ 
□□ hónap □□ nap - □□ hónap □□ nap  Ellátási napok száma: □□ 
□□ hónap □□ nap - □□ hónap □□ nap  Ellátási napok száma: □□ 
□□ hónap □□ nap - □□ hónap □□ nap  Ellátási napok száma: □□ 
□□ hónap □□ nap - □□ hónap □□ nap  Ellátási napok száma: □□ 

A teljesítési időszak alatt a szállítások gyakorisága: naponta, hetente (hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek). (A megfelelő 
napokat kérjük aláhúzni) 
 
A teljesítési időszak alatt a kiosztások gyakorisága: naponta, hetente (hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek). (A megfelelő 
napokat kérjük aláhúzni) 

5. Az áru megrendelése: 
Az intézmények létszámváltozás esetén a napi/heti megrendelést a tárgynapot/tárgyhetet megelőző napon/héten .... (nap) 

.... óráig módosíthatják. A megrendelés írásban (levél, fax)/szóban (telefon) .... telefonszámon történhet. 
A fenntartó vállalja, hogy a szorgalmi időben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó 

megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a 
megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják. 

6. A megrendelés teljesítése: 
A fenntartó és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik és gondoskodnak 

azok kiosztásáról. 
Minden szállítást... példányos szállítólevél kísér, amelyen az átvétel tényét az átvevő intézmény megbízottja aláírásával 

és bélyegzővel igazolja. A szállítólevél egy másolati példányát az intézmény köteles megőrizni. 

7. A termék kiosztásának időpontja:  
 □ első tanóra előtt;  □ tanórán;  □ tanórák közti szünetben; 
 □ tízórai szünetben;  □ napköziben;  □ egyéb: .....................................  

8. Számlázás és fizetési feltételek 
A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére hetente/havonta/szállítási időszakonként egy, az átadott termék 

adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott intézményegység nevét, címét, OM azonosítóját, és 
feladatellátási hely kódját, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát 
állít ki. 

A Kormány által rendeletben a köznevelési intézmények fenntartására kijelölt szerv által kötött szerződések esetében a 
számlákat a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerület részére kell megküldeni.  
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A szállítónak tudomása van arról, hogy a termékekre járó támogatási összeget az MVH a 113/2013. (XII. 10.) VM 
rendeletben szabályozott módon, a szállító, mint előfinanszírozó és kérelmező számlájára közvetlenül, elszámolást 
követően, utólag téríti meg. Fenntartót erre tekintettel fizetési kötelezettség nem terheli. 

Abban az esetben azonban, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a maximum támogatási mértéket, a 
támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó köteles megtéríteni a szállítónak. 

Szerződő feleknek tudomásuk van arról, hogy amennyiben a szállító a támogatás előfinanszírozója, a 113/2013. (XII. 
10.) VM rendelet alapján a leszállított termékmennyiség bruttó vételárának 100%-ának értékére támogatást igényelhet az 
MVH-n keresztül, a rendeletben meghatározott maximum támogatási mértékig.   

Amennyiben a fenntartó tanulói létszámra vonatkozó hibás adatszolgáltatása miatt a szállító nem tudja a leszállított 
teljes mennyiségre nézve a támogatási összeget lehívni, a fenntartó megtéríti a szállító számára a tanulói létszámra 
vonatkozó hibás adatszolgáltatás miatt keletkezett el nem számolható, leszállított termék árát. 

9. Számviteli elszámolás a fenntartónál, ha az költségvetési szerv és a szállító a kérelmező 
a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele 

T 41231, 41331 Tőkeváltozások 
K 4414 Belföldi egyéb szállító 

b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként 
ba) költségvetési kiadásként 
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése 

K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása 
bb) költségvetési bevételként 
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása 

K 4642 Működési célú támogatás bevétel 
Kapcsolódó tételek: 
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint 

bc) szállítói kötelezettség állományának kivezetése 
T 4414 Belföldi egyéb szállító 

K 4122, 4132 Tőkeváltozás. 

10. Kísérő intézkedések 
A jelen szerződés 4. pontjában meghatározott szállítási időszakok alatt a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. 

mellékletében meghatározott kísérő intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél: 
□ szállító;      □ fenntartó;      □ közösen. 
A kísérő intézkedések, amelyeket az időszak alatt megvalósít: 
□ Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása. 
□ A termékek előállítóihoz (tejtermelő/tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak. 
□ A tanulók tej-, és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró 

ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.). 
□ Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy alkalommal tej, és tejtermékek kóstoltatása. 
□ A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása. 
 
A kísérő intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége: 
□ helyi;      □ régiós;      □ országos. 
 
Interaktív honlap létrehozása esetében a honlap tervezett elérhetősége:  
………………………………………………………………………………. 
 
A vállalt kísérő intézkedések megvalósítási ütemterve a szerződés 1. kötelező mellékletét képezi. 

11. Az átvevő és a szállító kötelezettségei 
Az átvevő köteles: 
1. a tanulók/óvodások számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni; 
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani; 
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat 

figyelembe venni; 
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási 

körülményeket biztosítani; 
5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt 

romlottak meg; 
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6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül 
az MVH-t értesíteni; 

7. az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni. 
Amennyiben a szállító a kérelmező, úgy köteles a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre 

vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről a fenntartót/működtetőt tájékoztatni. 

12. Iratmegőrzési helyek 
A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása a szerződés mellékletét képezi. 

Jelen szállítási szerződés négy eredeti példányban készült, amelyből ......egy............ példány a szállítót, ......egy.......... 
példány a fenntartót, .......egy......... példány az átvevőt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg. 

......................................................, 2014. ............................. 
    
    

 .............................................  
szállító 

 .............................................  
fenntartó/működtető 

Jóváhagyó (ha a működtető köti a szállítási szerződést): 
    
   
   .............................................  

fenntartó 
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A szállítási szerződés 1. melléklete 
 
 

 A B C D E F G H I J K 
1. … OM 

azonosítóval 
rendelkező 
intézmény és 
tagintézményei 

Interaktív honlap 
létrehozása 

 
Tervezett költsége:  
………………… Ft 

Tanulmányút 
 
 
Tervezett költsége: 
………………… Ft 

Verseny, pályázat 
szervezése, jutalom adása 
 
Tervezett költsége: 
………………… Ft 

Kóstoltatás 
 
 
Tervezett költsége: 
……………… Ft 

A termékek hűtésére 
berendezés biztosítása 

 
Tervezett költsége: 
……………… Ft 

Érintett 
tanulók 
száma 
(fő) 

Megvalósítás 
határideje 
(éééé.hh.nn) 

Érintett 
tanulók 
száma 
(fő) 

Megvalósítás 
határideje 
(éééé.hh.nn) 

Érintett 
tanulók 
száma (fő) 

Megvalósí-
tás határ-
ideje 
(éééé.hh.nn) 

Érintett 
tanulók 
száma 
(fő) 

Megvalósítás 
határideje 
(éééé.hh.nn) 

Érintett 
tanulók 
száma (fő) 

Megvalósítás 
határideje 
(éééé.hh.nn) 

2. Intézmény-egység 
neve és címe: 
 
 
Feladatellátási 
hely kód: !!! 

  
 
 
 
 
 

        

3. Intézmény-egység 
neve és címe: 
 
 
Feladatellátási 
hely kód: !!! 

  
 
 

        

4. Intézmény-egység 
neve és címe: 
 
 
Feladatellátási 
hely kód: !!! 

          

5. Intézmény-egység 
neve és címe: 
 
 
Feladatellátási 
hely kód: !!! 

          

„ ”
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I. Szállítási szerződés bejelentése című nyomtatvány főlapjának adattartalma 

1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma. 
2. Kérelmező azonosító adatai. 
3. Kérelmező kapcsolattartási adatai. 
4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/óvodafenntartó települési 

önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/önkormányzati társulás/alapítvány/egyházi jogi 
személy/egyéb). 

5. Benyújtott szerződések száma. 
6. Nyilatkozatok 
6.1. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget 

vállal. 
6.2. Kijelenti, hogy a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, 

szakiskolai vagy középiskolai tanulóinak, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítja, aki 
vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi. 

6.3. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel és biztosítja, hogy a 
fenntartott intézmények sem használják fel ilyen célra. 

6.4. Kijelenti, hogy olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget 
termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján 
tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, illetve középfokú iskolai tanuló) bontásban, 
valamint az egyes köznevelési intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (havi bontásban), illetve az adott 
tanítási/nevelési napon jelenlévő tanulók/óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti 
mennyiségét (intézményenként). 

6.5. Kijelenti, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését 
elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén 
az ellenőrök rendelkezésre bocsátja. 

6.6 Kijelenti, hogy haladéktalanul az MVH tudomására hoz mindennemű, a szállítási szerződésben szereplő 
adatokkal kapcsolatos változást, a változástól számított tizenöt napon belül. 

6.7. Kijelenti, hogy háromoldalú szállítási szerződés esetén teljesülnek az óvoda-, és iskolatej program 
szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. § (7) bekezdésben, valamint (8) bekezdésben foglalt 
feltételek. 

6.8. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatáshoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) 
bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési 
számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul 
veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja. 

6.9. Alulírott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szállítási szerződés bejelentése főlapon, 
betétlapon és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

7. Kérelmezőként benyújtott szállítási szerződések száma. 
8. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap). 
9. Kérelmező aláírása. 

II. Szállítási szerződés bejelentése című nyomtatvány betétlapjának adattartalma 

1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma. 
2. Kérelmező neve. 
3. Kérelmező által fenntartott/ellátott azon oktatási/nevelési intézmény vagy intézmények, amelyben vagy 

amelyekben biztosítja az iskolatej-ellátást [oktatási/nevelési intézmény neve, székhely/telephely megyéje és 
települése (telephelyre történő szállítás esetén a telephely települése), OM azonosító, feladatellátási hely kód]. 

4. A megkötött szerződés főbb adatai (új szerződés, vagy szerződésmódosítás, szerződés érvényességének 
kezdete és vége). 

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap). 
6. Kérelmező aláírása.” 
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3. melléklet a …/2014. (…. ….) FM rendelethez 

„5. melléklet a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelethez 

I. Támogatási kérelem főlapjának adattartalma 

1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma. 
2. Kérelmező azonosító adatai. 
3. Kérelmező kapcsolattartási adatai. 
4. A támogatás igénylőjének megjelölése [szállító/állami intézményfenntartó szerv/óvodafenntartó települési 

önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/óvodafenntartó önkormányzati társulás (ez esetben kérjük 
megadni a társulás tagjainak nevét)/ alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb]. 

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevő gyermekek/gyógypedagógiai nevelésben részt vevő, 
illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényű óvodások/köznevelésben részt vevő iskolák I-VIII. 
évfolyamában ellátott, vagy ennek megfelelő korosztályú tanulói/a köznevelésben részt vevő iskolák I-VIII. 
évfolyamában ellátott, vagy ennek megfelelő korosztályú, gyógypedagógiai tantervű oktatásban részt vevő 
általános iskolai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulói/szakiskolai, vagy középfokú 
iskolai tanulók). 

6. A támogatási időszak megjelölése [I. időszak (augusztus-október); II. időszak (november-december); III. 
időszak (január-február); IV. időszak (március-április); V. időszak (május-július);]. 

7. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által működtetett általános iskola vagy általános iskolák adatai 
[az általános iskolában tej-, és tejtermék ellátásban részesülő általános iskolai tanulók létszáma támogatási 
időszakonként; az általános iskola neve; székhely/telephely települése, település szerinti megye (tagintézmény 
esetén a tagintézmény elhelyezkedése szerinti települést, megyét kell megadni); OM azonosító száma; 
feladatellátási hely kód; nyári szünet hivatalos kezdő napja]. 
8. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mű ködtetett, gyógypedagógiai tanterv alapján működő, 

vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók ellátását biztosító általános iskola vagy általános iskolák 
adatai [az általános iskolában tej-, és tejtermék ellátásban részesülő gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, 
illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók létszáma támogatási időszakonként; az általános iskola 
neve; székhely/telephely települése, település szerinti megye (tagintézmény esetén a tagintézmény 
elhelyezkedése szerinti települést, megyét kell megadni); OM azonosító száma; feladatellátási hely kód; nyári 
szünet hivatalos kezdő napja].
9. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mű ködtetett szak-, vagy középfokú iskola vagy iskolák 

adatai [a szak-, vagy középfokú iskolában iskolatej-ellátásban részesülő szak-, vagy középfokú iskolai tanulók 
létszáma támogatási időszakonként; a szak-, vagy középfokú iskola neve; székhely/telephely települése, 
település szerinti megye (tagintézmény esetén a tagintézmény elhelyezkedése szerinti települést, megyét kell 
megadni); OM azonosító száma; feladatellátási hely azonosító; nyári szünet hivatalos kezdő napja]. 

10. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mű ködtetett óvoda vagy óvodák adatai [az óvodában 
tejtermék ellátásban részesülő óvodások létszáma támogatási időszakonként; az óvoda neve; székhely/telephely 
települése, település szerinti megye tagintézmény esetén a tagintézmény elhelyezkedése szerinti települést, 
megyét kell megadni); OM azonosító száma; feladatellátási hely kód ; nyári szünet hivatalos kezdő napja]. 

11. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mű ködtetett gyógypedagógiai nevelési terv alapján 
működő, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényű óvodások ellátását biztosító óvoda vagy óvodák adatai 
[az óvodában tej-, és tejtermék ellátásban részesülő gyógypedagógiai nevelési terv alapján, illetve integráltan 
nevelt sajátos nevelési igényű óvodások létszáma támogatási időszakonként; az óvoda neve; székhely/telephely 
települése, a település szerinti megye (tagintézmény esetén a tagintézmény elhelyezkedése szerinti települést, 
megyét kell megadni); OM azonosító száma; feladatellátási hely kód ; nyári szünet hivatalos kezdő napja]. 

12. Kiosztott tejtermékek tejegyenérték mennyiség (kiosztott termékek tejegyenértékét az óvoda-, és iskolatej 
program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 7. § (5) pontjában leírtak szerint kell literben 
meghatározni + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben: óvodások/általános 
iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy 
középfokú iskolai tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben). 

13. A kiosztott tejmennyiség alapján igényelt támogatás összege (óvodások/általános iskolai 
tanulók/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy 
középfokú iskolai tanulók ellátása esetében igényelt támogatás forintban). 

14. Csatolt dokumentumok száma. 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 124. szám 13387

9	  

	  

15. Nyilatkozatok 
15.1. Tudomásul veszi, hogy az MVH-val a kapcsolattartás a mező gazdasági, agrár-vidékfejlesztés, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 
törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-
nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik. 

15.2. Tudomásul veszi, hogy az adatok megváltozása esetében a 2007. évi XVII. törvény 29. § (1) bekezdése 
alapján a változást köteles az MVH felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési 
kötelezettséget elmulasztja, az ebből adódó - a 2007. évi XVII. törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. 
§-ában foglalt jogkövetkezmények terhelik. 

15.3. Tudomásul veszi, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók 
módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be. 

15.4. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi 
XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági 
átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül 
köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat 
nélkül elutasításra kerül. 

15.5. Alulírott büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a támogatási kérelem főlapon, betétlapon és a 
mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

16. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap). 
17. Kérelmező  aláírása.
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II. Számlaösszesítő adattartalma 

1. Kérelmező azonosító adatai (ügyfél-azonosító szám, név) 
2. Az alábbi táblázat: 
Intézmény neve: 
Intézmény fenntartója:  

OM 
azonosító 

szám 

Feladat-
ellátási hely 

kód 

Az 
intézmény 
székhelye 

szerinti 
megye 

A támogatás 
intenzitása 

(%) 

Kedvezmé-
nyezetti kör Szállító 

Számla 
egyedi 

sorszáma 

Számlán 
levő 

szállítási 
időszak 
kezdete 
(hh.nn) 

Számlán 
levő 

szállítási 
időszak 

vége (hh.nn) 

Termék 
kategória 

Számlán 
levő  termék 
mennyisége 

Kiosztott 
termék 

mennyisége 

Mennyiségi 
egység 

Nettó 
egységár 

A kiosztott 
mennyiség 

bruttó értéke 

 

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap). 
4. Kérelmező aláírása. 

„
”
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4. melléklet a …/2014. (…. ….) FM rendelethez 
 
„10. melléklet a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelethez  
 

Bruttó ár

6. § (2a) a) szerinti értékelés

Bruttó ár

6. § (2a) b) szerinti értékelés

Bruttó ár

6. § (2a) c) szerinti értékelés

Bruttó ár

6. § (2a) d) szerinti értékelés

Bruttó ár

6. § (2a) e) szerinti értékelés

Bruttó ár

6. § (2a) f) szerinti értékelés

Bruttó ár

6. § (2a) g) szerinti értékelés

Bruttó ár

6. § (2a) h) szerinti értékelés

Rangsor:

6. § (2) b) feldolgozó üzem, vagy tejelő 
szarvasmarha állomány, legalább 80 % tulajdoni 

hányad  (9 pont)

6. § (2) c) mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont)

6. § (2) d) előfinanszíroási vállalás (8 pont)

6. § (2) e) termékvariáció (7 pont)

6. § (2) f) újrafelhasználható csomagolóanyag (7 
pont)

6. § (2) g) legalább 8 napos szavatosság vállalása (5 
pont)

7. §(1) f) 
gyümölcsleves/ 

ízesített

7. § (1) g) 
gyümölcsdarabos 

joghurt

7. § (1) h) 
ömlesztett sajt

6. § (2) a) a szerződés telejes időszaka alatt 
folyamatos szállítás  (10 pont)

6. § (3) promóciós intézkedés  vállalása (5 pont), 
minden további vállalás esetén 0,5 pont

Pontszám összesen:

Szállító ajánlattevő megnevezése:

7. § (1) a) 
teljes/félzsíros tej

7. § (1) b) 
zsírszegény tej

7. § (1) c) 
zsíros/félzsíros 

ízesített tej

7. § (1) d) 
zsírszegény 
ízesített tej

7. § (1) e) natúr 
joghurt/natur kefir

 
 
„ 

”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 326/2014. (IX. 10.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Wening Esthyprobo Fatandari rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Indonéz Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2014.  augusztus 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 26.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04043-1/2014.

A köztársasági elnök 327/2014. (IX. 10.) KE határozata 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Junichi Kosuge rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Japán magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2014. augusztus 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 26.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04044-1/2014.
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A köztársasági elnök 328/2014. (IX. 10.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Nguyen Thanh Tuan rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Vietnami Szocialista Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2014. augusztus 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 26.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04046-1/2014.

A köztársasági elnök 329/2014. (IX. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Mandel Edinát 2014. október 14-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. augusztus 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04041-1/2014.

A köztársasági elnök 330/2014. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Molnár Andreát 
2014. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. augusztus 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04041-2/2014.
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A köztársasági elnök 331/2014. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabó Tamást 
2014. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. augusztus 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04041-3/2014.

A köztársasági elnök 332/2014. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr.  Varga Esztert 
2014. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. augusztus 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04041-4/2014.

A köztársasági elnök 333/2014. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ferencz Szilviát 
2014. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. augusztus 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04041-5/2014.
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A köztársasági elnök 334/2014. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2) és (4)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ravasz 
László Endrét 2012. május 25. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04041-6/2014.

A köztársasági elnök 335/2014. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szeredi Andrást 
2014. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. augusztus 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04041-7/2014.

A köztársasági elnök 336/2014. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szunyog Tibort 
2014. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. augusztus 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04041-8/2014.
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A Kormány 1507/2014. (IX. 10.) Korm. határozata
hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához szükséges forrás biztosításáról

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

a) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  23. Hódmezővásárhelyi 
ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása címmel történő kiegészítését,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a  hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása érdekében 200,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A  helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 23. Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása cím javára 
az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési 
fejezetéből a  hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása érdekében nyújtandó 
támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2014. szeptember 30-ig támogatási megállapodást köt 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával;

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  támogatást – a  2.  pont szerinti megállapodás megkötését követően, 
legkésőbb 2015. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel – folyósítsa Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata számára;

 4. felhívja a  belügyminisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2015. évi központi költségvetés tervezése 
során gondoskodjanak a  hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások megvalósításához szükséges 
1200,0 millió forintnak a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő rendelkezésre állásáról.

Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2015. évre vonatkozó központi költségvetés tervezésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1507/2014. (IX. 10.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

347940 23
K8 200,0

018450 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K8 -200,0

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

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: azonnali 200,0 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

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:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A miniszterelnök 109/2014. (IX. 10.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter javaslatára

dr. Adorján Richárdot és
dr. Odrobina Lászlót

a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2014. szeptember 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 110/2014. (IX. 10.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (2) bekezdésében és a 223. § (3) bekezdésében 
foglalt jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére megállapítom, hogy

dr. Baranyai Gábornak, a  Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása 
a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222.  § (1)  bekezdése alapján történt lemondására 
tekintettel

– 2014. szeptember 15-ei hatállyal – megszűnik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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.
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