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III. Kormányrendeletek

A Kormány 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi 
CCXX. törvény végrehajtásáról

A Kormány az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 
16.  § (1)  bekezdés 1–7.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nyilvántartások felügyeletéért felelős szerv

1. §  A Kormány a  nyilvántartások felügyeletéért felelős szervként (a  továbbiakban: Felügyelet) az  e-közigazgatásért 
felelős minisztert jelöli ki.

2. A nyilvántartások regisztere

2. § (1) A nyilvántartások regisztere (a továbbiakban: Regiszter) tartalmazza:
a) a  nyilvántartás és a  nyilvántartó megnevezését, a  nyilvántartás vezetéséről és adattartamáról rendelkező 

jogszabályra hivatkozást,
b) annak tényét, hogy a  nyilvántartó a  nyilvántartásban rögzített adatok tekintetében nyújt-e adatkapcsolat-

szolgáltatást, amennyiben igen, milyen módon (egyszerű vagy automatikus adatátvétel útján), és mely 
nyilvántartók részére,

c) a  nyilvántartó adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzatait és a  nyilvántartásban található adatok átvételére 
vonatkozó adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodásokat,

d) a nyilvántartott adatok megnevezését.
 (2) A Regiszterben rögzített adatok megváltozása esetén gondoskodni kell a korábbi állapot archiválásáról.
 (3) A Regisztert a Felügyelet honlapján elektronikusan közzéteszi az adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodások kivételével.
 (4) A  Regiszterben tárolt adatokról és azok változásáról a  nyilvántartó a  Felügyelet által rendszeresített, a  Felügyelet 

által a honlapján közzétett elektronikus űrlapon tájékoztatja a Felügyeletet.

3. Az adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzat tartalma és bejelentése

3. §  Az adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) tartalmazza:
a) az adatkapcsolat-szolgáltatás leírását, módját (egyszerű vagy automatikus adatátvétel) és igénybevételének 

részletes feltételeit,
b) az  adatkapcsolat-szolgáltatás keretében átvehető adatok hitelességét biztosító ügyviteli, ellenőrzési és 

adattisztítási megoldások összefoglaló leírását,
c) az  adatkapcsolat-szolgáltatás keretében átvehető adatok adatmegnevezések jegyzéke szerinti 

megnevezését,
d) ha a  szabályzat egyes részeinek nyilvános közzététele veszélyeztetné a  nyilvántartással kapcsolatos 

információbiztonságot, e részek indokolással ellátott megjelölését,
e) a  szabályzat módosítása esetén követendő eljárást, ideértve az  adatkapcsolat-szolgáltatás igénybevevői 

tájékoztatásának rendjét, valamint
f ) az adatkapcsolat-szolgáltatás megszüntetésének rendjét.

4. § (1) A  szabályzat és annak változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege minősített adatnak nem minősülő és 
a  nyilvánosságra kerülés esetén a  nyilvántartással kapcsolatos információbiztonságot nem veszélyeztető részeit 
a  nyilvántartó legkésőbb a  szabályzat vagy a  változás tervezett hatálybalépését megelőző napon elektronikusan 
közzéteszi.
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 (2) A szabályzattal vagy annak módosításával kapcsolatban kifogással élhet
a) a  Felügyelet az  állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 

2013. évi CCXX. törvény (a  továbbiakban: Iop tv.) 8.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltak érvényesülése 
érdekében,

b) az  elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóság 
az információbiztonságot érintő rendelkezések tekintetében,

amely kifogást a nyilvántartó köteles figyelembe venni és a szabályzatot 30 napon belül a kifogásnak megfelelően 
módosítani.

 (3) E § rendelkezéseit az adatkapcsolat-szolgáltatási megállapodások bejelentése során megfelelően alkalmazni kell.

4. Az adatmegnevezések jegyzéke

5. § (1) Bármely nyilvántartó indokolt javaslatot tehet a  Felügyeletnek valamely adatnak vagy adattípusnak 
az adatmegnevezések jegyzékébe való bejegyzésére vagy a jegyzékből történő törlésére.

 (2) A  Felügyelet a  bejegyzés vagy törlés kezdeményezését követő 30 napon belül köteles kikérni a  nyilvántartót 
irányító vagy feladatkörükben egyébként érintett minisztereknek, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 
véleményét és döntését ezek figyelembevételével meghozni. Véleményeltérés esetén a  Felügyelet egyeztetést 
követően hozza meg döntését.

 (3) Az adatmegnevezések jegyzékét a Felügyelet a honlapján elektronikusan, rendszeresen frissítve közzéteszi.
 (4) A  nyilvántartók folyamatosan kötelesek gondoskodni nyilvántartásaik, szabályzataik, adatkapcsolat-szolgáltatási 

megállapodásaik az adatmegnevezések jegyzékében foglaltakkal történő összehangolásáról.

5. A felügyeleti vizsgálat és a felügyeleti jelentés

6. § (1) A Felügyelethez bejelentéssel fordulhat az a személy, akit a nyilvántartó az Iop tv. 5. § (2) és (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezéssel ellentétesen az adat bejelentésére vagy igazolására kötelezett.

 (2) A Felügyelet a bejelentés alapján felügyeleti vizsgálatot indít, melynek eredményéről tájékoztatja a bejelentőt.

7. § (1) A felügyeleti vizsgálat hivatalból is megindítható.
 (2) A  felügyeleti vizsgálat alapján a  Felügyelet a  nyilvántartások együttműködésével kapcsolatban intézkedési 

javaslatot fogalmazhat meg a  vizsgálattal érintett nyilvántartások vonatkozásában a  nyilvántartó felé, melyet 
megküld
a) a feladatkörében érintett miniszternek, valamint
b) az  elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóságnak, ha az  Iop tv. 13.  § 

(6) bekezdése alapján értesítésére sor került.
 (3) A  nyilvántartó a  Felügyelet intézkedési javaslatával kapcsolatban 60 napon belül tájékoztatja a  felügyeletet 

az intézkedési javaslatban foglaltakkal való
a) egyetértése esetén az arra tekintettel megtett vagy tervezett intézkedéseiről, valamint azok bevezetésének 

határidejéről, vagy
b) egyet nem értése esetén részletesen indokolt álláspontjáról.

 (4) A  Felügyelet a  (3)  bekezdés b)  pontja esetén kötelezheti a  nyilvántartót intézkedési terv elkészítésére, amelyet 
a kötelezés közlésétől számított 60 napon belül be kell nyújtani a Felügyeletnek.

 (5) Ha a  Felügyelet álláspontja szerint az  intézkedési terv alkalmas az  Iop tv. szerinti állapot létrehozására, akkor 
az  intézkedési tervet jóváhagyja, ellenkező esetben a  nyilvántartót kötelezi a  jogszerű állapot megteremtésére. 
A Felügyelet ügyintézési határideje 60 nap.

6. Mentességi eljárás

8. § (1) A  nyilvántartó a  Felügyeletnél az  Iop tv. 8.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti egyedi mentességet 2015. december 
31-ig kezdeményezheti. A  Felügyelet döntésének meghozataláig a  nyilvántartó nem köteles eleget tenni annak 
az Iop tv. szerinti kötelezettségének, amelynek teljesítése alól mentesítését kezdeményezte. A kérelmet a Felügyelet 
által rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani.
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 (2) Az igényelt mentesség tárgyában, annak időtartamára vonatkozó részletes ütemtervet kell bemutatni a nyilvántartó 
által a mentességi idő alatt megvalósítandó intézkedésekről, amelyek biztosítják, hogy a mentességi idő leteltével 
a nyilvántartó képes lesz a kötelezettség teljesítésére.

 (3) A  Felügyelet az  információbiztonságot érintő kérdések tekintetében – a  mentesség kezdeményezését követően – 
megkeresi az  elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóságot. A  Felügyelet 
a döntéshozatal során figyelembe veszi az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős 
hatóság állásfoglalását, döntése nem lehet azzal ellentétes.

 (4) A  Felügyelet határozott időtartamú, legfeljebb 5 éves mentességet engedélyezhet. A  mentesség időtartama 
tekintetében a Felügyeletet a kérelem nem köti.

7. Automatikus adatelérési felület

9. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a nyilvántartó az adatkapcsolat-szolgáltatást automatikus adatelérési 
felületen keresztül is biztosítja vagy köteles biztosítani.

 (2) A  nyilvántartó az  automatikus adatelérési felületet úgy alakítja ki, hogy az  ahhoz való hozzáféréshez ne legyen 
szükség további kiegészítő szolgáltatások igénybevételére, és a hozzáférés ne járjon aránytalan költséggel valamely 
meghatározott műszaki megvalósítás alkalmazása miatt. Ez  a  korlátozás nem vonatkozik a  kormányzati célú 
hálózatokról szóló kormányrendeletben meghatározott kormányzati célú hírközlési szolgáltatás és a Kormány által 
kötelezően biztosított szolgáltatások igénybevételére.

 (3) A  nyilvántartó naplózza a  hozzáférési kéréseket és azok teljesítését, továbbá nyilvántartást vezet a  hozzáférési 
jogosultságokról.

 (4) Az  automatikus adatelérési felületre egyebekben az  elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. 
(IV. 21.) Korm. rendelet 12–13. §-ának, valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam 
által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 26. alcímének rendelkezései 
irányadók azzal, hogy az  Iop tv. és e rendelet alkalmazásában használt automatikus adatelérési felületen keresztül 
történő adatkapcsolat-szolgáltatás nem minősül szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak, hatóság 
helyett pedig az Iop tv. hatálya alá tartozó nyilvántartót kell érteni.

 (5) Automatikus adatelérési felület létrehozására kötelesek az 1. melléklet szerinti nyilvántartások.

8. Az elsődleges adatokkal kapcsolatos rendelkezések

10. §  Az elsődleges adatnak minősülő adatok körét és az  azokat elsődleges adatként tartalmazó etalon és 
alapnyilvántartásokat e rendelet 1. melléklete határozza meg.

9. Egyes törvényi kötelezettségek teljesítésére nem köteles nyilvántartások

11. § (1) A  2000 főnél kisebb lakosságszámú települések önkormányzatai által vezetett nyilvántartások nem kötelesek 
a  nyilvántartások regiszterébe történő bejelentés megtételére és adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzat 
elkészítésére.

 (2) A  2000 főnél kisebb lakosságszámú települések önkormányzatai által vezetett nyilvántartások nem kötelesek 
az Iop tv. 6. § (1) bekezdése szerinti adategyezőség-ellenőrzésre, valamint az Iop tv. 3. és 4. §-ában meghatározott 
kötelezettségek teljesítésére.

10. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

13. §  Az Iop tv. 4–6.  §-ában meghatározott, elsődleges adattal járó kötelezettségeket az  1.  mellékletben szereplő 
nyilvántartásoknak legkésőbb 2018. március 1. napjától kell teljesíteniük.

14. §  Hatályát veszti a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84. §-a.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az elsődleges adatnak minősülő adatok és az azokat elsődleges adatként tartalmazó etalon és 
alapnyilvántartások

Etalon nyilvántartás A nyilvántartott elsődleges adatok

1. Központi címregiszter A Magyarország területén található ingatlanok 
címadatai

Alapnyilvántartások

1. Anyakönyvi nyilvántartás Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 
69/B. § (1) bekezdés a)–d) és g)–h) pontjában 
meghatározott adatok

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartása

Az 1992. évi LXVI. tv. 11. § (1) bekezdés f ), h), 
l)–p) pontjában meghatározott adatok

3. Ingatlan-nyilvántartás Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvényben és a földmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben 
meghatározott ingatlanadatok, a központi 
címregiszterből automatikus adatátvétel útján átvett 
címadatok kivételével

4. Egészségbiztosítási nyilvántartás A társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ)

A Kormány 143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés o) és y)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
a következő I/A. fejezettel egészül ki:
„I/A. FEJEZET
A KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMA, ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE ÉS MEGKÖTÉSÉNEK SZABÁLYAI
29/A. § (1) A köznevelési szerződés tartalmazza:
a) a köznevelési alapfeladatokat,
b) a felvehető, ellátandó gyermekek, tanulók számát,
c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai neveléssel-oktatással, a pedagógiai 
szakszolgálatok ellátásával összefüggő feladatokban való részvételt,
d) a  fenntartó által a  feladatellátáshoz igénybe vehető forrásokat, azokat a  szolgáltatásokat, amelyek 
a  megállapodás alapján a  gyermekek, tanulók, szülők részére térítésmentessé válnak, továbbá amelyeket térítési 
díjért vehetnek igénybe,
e) pedagógiai-szakmai szolgáltatás esetén az állami közfeladat-ellátásban történő részvétel keretében ingyenesen 
nyújtott szolgáltatásokat és az ellátási körzetet.
(2) A köznevelési szerződés érvényességi ideje legalább egy, legfeljebb öt év. A köznevelési szerződésre egyebekben 
a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az  egyházi köznevelési intézmények és a  magán köznevelési intézmények fenntartói esetében a  köznevelési 
szerződés megkötéséhez ki kell kérni az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal, települési 
önkormányzat véleményét, továbbá a  nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás esetében az  érintett országos 
nemzetiségi önkormányzat véleményét is.”
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2. §  Az R. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. § (1) A  települési önkormányzat az Nkt. 76. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét, továbbá 
az  Nkt. 74.  § (4)  bekezdése szerinti működtetési kötelezettség alóli mentesülésre és az  Nkt. 74.  § (5)  bekezdése 
szerinti működtetés vállalására vonatkozó kérelem benyújtását
a) a 3000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat esetében az 1. mellékletben meghatározott 
1. nyilatkozat,
b) a 3000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat esetében az  1.  mellékletben meghatározott 
2. nyilatkozat
kitöltésével teljesíti.
(2) A  települési önkormányzat az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatot a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
által üzemeltetett elektronikus önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer) rögzíti, 
és a lezárt rögzítés alapján kinyomtatott nyilatkozat egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának a kincstár 
települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (e Fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: 
Igazgatóság) részére postai úton történő megküldésével nyújtja be.
(3) A  nyilatkozat egy eredeti példányát az  Igazgatóság a  benyújtási határidőt követően haladéktalanul megküldi 
a miniszter részére.”

3. §  Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  települési önkormányzat a  hozzájárulási kötelezettségének megállapítása esetén a  2.  melléklet szerinti 
adattartalommal meghozott képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatát rögzíti az  ebr42 rendszerben, 
továbbá annak egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának az  Igazgatóság részére postai úton történő 
megküldésével tájékoztatja a minisztert a megállapított hozzájárulás vállalásáról hozott döntéséről.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §  Az R.
a) V. Fejezetének címében a  „MŰKÖDTETÉSÉNEK VÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM ÉS A  MŰKÖDTETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÉS” szövegrész helyébe 
a „MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK, VALAMINT A KÉRELEM”,

b) 41. § (1) bekezdésében a „10 napon belül” szövegrész helyébe a „tizenöt napon belül”,
c) 42. § (1) bekezdésében az „a döntést követő munkanapon” szövegrész helyébe az „a döntést követő öt napon 

belül”,
d) 42. § (3) bekezdésében az „adatlap” szövegrész helyébe a „melléklet”
szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R.
a) 40. §-a,
b) 41. § (4) bekezdése,
c) 3/a–3/c., valamint 4–7. melléklete.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2015. június 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

1. NYILATKOZAT

Ebr azonosító

Önkormányzat

a 3000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok számára a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdése alapján

........ Város/Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló 
saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését a helyi 
önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember 1-jétől

nem vállalja át kívánja vállalni az államtól

(a megfelelő választ jelölje „x”-szel)

Kelt:
P. H.

 ........................................ ........................................ 
 jegyző polgármester

2. NYILATKOZAT

Ebr azonosító

Önkormányzat

a 3000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok számára a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdése alapján

....... Város/Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló 
saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését 
a helyi önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember 1-jétől

vállalja nem képes vállalni

(a megfelelő választ jelölje „x”-szel)

Kelt:
P. H.

 ........................................ ........................................ 
 jegyző polgármester”
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2. melléklet a 143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító

Önkormányzat

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

.............. Képviselő-testület (Közgyűlés)
…. év .. hó ….....-i ülésének jegyzőkönyvéből

....../...... (….) sz. határozata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (6) bekezdése alapján meghozott 
döntésről

.... Város/Község Képviselő-testülete/Közgyűlése az Nkt. 74. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami 
intézményfenntartó központ általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.

Kelt:
P. H.

 ........................................ ........................................ 
 (fő)jegyző polgármester”

A Kormány 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

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

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és 
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35/A. § 
(1) bekezdésében az „üzemezéséhez” szövegrész helyébe az „ütemezéséhez” szöveg lép.

2. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] a 6. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

3. §  A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
a) 22.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az  „a 2.  melléklet szerinti adattartalom” szövegrész helyébe  

az „a 2.  melléklet, az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra, a  Kohéziós Alapra, 
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az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra 
és a  Kohéziós Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az  1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről az  Európai Parlament és 
a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete (a  továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet) 2. cikk 11. pontja szerinti pénzügyi eszközök (a továbbiakban: pénzügyi eszközök) esetén 
a 3. melléklet szerinti adattartalom” szöveg,

b) 27.  § (2)  bekezdésében az  „a 2.  mellékletben meghatározott” szövegrész helyébe az  „a 2.  mellékletben 
–  az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pénzügyi eszközök esetén 
a 3. mellékletben – meghatározott” szöveg

lép.

3. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés 
d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendeletet kell alkalmazni a 2014–2020 programozási időszakban)
„d) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (a továbbiakban: ETHA) [az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban 
együtt: Alapok],
e) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a  továbbiakban: EMVA) [az a)–e)  pontban foglaltak 
a továbbiakban együtt: ESB-alapok],”
(származó források terhére történő kötelezettségek vállalására, a  programok tervezésére, végrehajtására, nyomon 
követésére, továbbá a  teljesítés ellenőrzésére, a  felhasználásban, a  lebonyolításban és az  ellenőrzésben részt vevő 
szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre.)

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pénzügyi eszköz vonatkozásában a 45–72. §-t, a 79. § (3) bekezdést, a 80–85. §-t, a 90–91. §-t, a 110–110/B. §-t, 
a  115–147.  §-t, a  178–180.  §-t, a  192–199.  §-t, valamint az  1.  melléklet 7.1–97.2., 100.1–198.5., 241.1–247.6., 
278.1–306.3. és 328.1–338. pontját nem kell alkalmazni.”

5. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1a. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti 
támogatás,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. helyi akciócsoport: az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34.  cikkében meghatározott 
feltételeknek megfelelő, és az  irányító hatóság által helyi akciócsoportként kiválasztott szervezet, amely a  helyi 
akciócsoportként történő kiválasztására irányuló kérelmében vállalta a  helyi akciócsoporttá történő minősítés 
feltételeinek teljesítését,”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 11a. és 11b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11a. horizontális elvek és politikák: az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6–8. és 10.  cikkével, 
továbbá az  I.  melléklete 5.  pontjával összhangban a  Partnerségi Megállapodásban és az  operatív programokban 
meghatározott horizontális elvek és politikák,
11b. horizontális követelmények: a  programokban meghatározott horizontális célkitűzésekkel, feltételekkel 
összhangban a  támogatási szerződésben a  kedvezményezett részére a  horizontális elvek és politikák teljesülése 
érdekében meghatározott követelmények,”
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 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. kifizetési igénylés: a  kifizetési kérelem, mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a  szakmai beszámoló, 
valamint a pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumok 
összessége,”

 (5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. közbenső szervezet: az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról és az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet) 66. cikk (2) bekezdésével összhangban kijelölt szervezet,”

 (6) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„27. műszaki-szakmai tartalom: a projekt keretében megvalósított fejlesztések valamely, a projekt eredményessége 
szempontjából meghatározó tulajdonsága, amelynek megvalósítását a  kedvezményezett az  irányító hatóság felé 
a támogatási kérelem benyújtásával vállalta, vagy amelyet a a felhívás, vagy a támogatási szerződés ekként határoz 
meg,”

 (7) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 31–33. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„31. országos kihatású projekt: olyan fejlesztés, amelynek a  közvetlen hatásai a  kevésbé fejlett régiókban és 
a Közép-magyarországi régióban egyaránt kimutathatók, valamint amelyet az éves fejlesztési keret országos hatású 
projektként határoz meg,
32. pénzügyi eszköz: az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2.  cikk p)  bekezdés 
szerinti fogalom,
33. pénzügyi termék: a végső kedvezményezettnek kínált pénzügyi eszköz,”

 (8) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„40. projekt fizikai befejezése: az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és 
a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték,”

 (9) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. és 48. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„47. szabálytalanság: az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 36.  pontjában foglaltak, 
az  EMVA forrás esetén a  KAP rendelet 2.  cikk (1)  bekezdés g)  pontjában foglaltak, továbbá nemzeti jogszabály, 
a  támogatási szerződés, az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38.  cikk (7)  bekezdésében 
meghatározott finanszírozási megállapodás vagy a  végső kedvezményezett és a  pénzügyi közvetítő között 
kötött szerződés, illetve a  végső kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a  végső 
kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi 
érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek,
48. szabálytalanságfelelős: az  irányító hatóság, a  kifizető ügynökség vagy az  alapok alapját végrehajtó szervezet 
alkalmazásában álló, a szabálytalansági eljárással kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt személy,”

 (10) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„50. szakpolitikai mutató: uniós jogszabályban nem nevesített, a  szakpolitikai felelős vagy irányító hatóság által 
a felhívásban, adatforrással együtt meghatározott mutató, amelynek forrása nem a kedvezményezett,”

 (11) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az EMVA és ETHA végrehajtása során e rendelet alkalmazásában
1. egységes kérelem: a  KAP rendelet 67.  cikk (2)  bekezdésében és 72.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
területalapú, illetve állatlétszámra vonatkozó támogatások (a  továbbiakban: terület-, illetve állatlétszám alapú 
támogatások) igénybevételére benyújtott közvetlen kifizetésre irányuló támogatási kérelem vagy kifizetési igénylés, 
ideértve a  mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások igénybevételére benyújtott támogatási kérelmet vagy 
kifizetési igénylést is,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 7227

2. gondatlanság: a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: 2007. évi 
XVII. törvény) 9.§ t) pontjában meghatározott fogalom,
3. mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások: az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36., 37. és 
39. cikkében meghatározott intézkedések,
4. szándékosság: a 2007. évi XVII. törvény 9. § s) pontjában meghatározott fogalom,
5. terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások: a  KAP rendeletnek az  integrált igazgatási és ellenőrzési 
rendszer, a  kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a  közvetlen kifizetésekre, 
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 2.  cikk 
(1) bekezdés 14., illetve 21. pontjában meghatározott intézkedések.”

 (12) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés 
a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat]
„d) a KAP rendelet, valamint
e) az Európai Bizottság b)–d) pont szerinti rendeletek felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási jogi aktusai”
(szerint kell értelmezni.)

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NFK)
„d) a  65.  § (2a)  bekezdésében meghatározott kivétellel előzetesen jóváhagyja azt a  projektjavaslatot, amely 
támogatását az irányító hatóság egymilliárd forintot meghaladó összegben javasolja megállapítani,”

7. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
a) az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 123.  cikk (8)  bekezdése szerinti koordináló szervezet, 
valamint
b) koordinálja a Vidékfejlesztési Program végrehajtását.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése a következő 11. ponttal egészül ki:
(Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium koordinációs feladatai 
keretében:)
„11. meghatározza a 6., a 8., a 9. és a 12. alcím szerinti szervek vonatkozásában a munkatársakra vonatkozó képzési 
stratégiát, jóváhagyja a  képzésekért felelős szervezeti egység által kialakított képzési szabályzatot és koordinálja 
a központilag biztosított képzéseket.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogorvoslati feladatai 
körében elbírálja az  irányító hatóság, a kifizető ügynökség és az alapok alapját végrehajtó szervezet döntése ellen 
benyújtott kifogásokat, valamint a szabálytalansági eljárásban az irányító hatóság, a kifizető ügynökség és az alapok 
alapját végrehajtó szervezet által hozott döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket.”

9. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakpolitikai felelős a programok tervezése és végrehajtása során a szakpolitikai szempontok érvényesítése érdekében 
ellátja a következő feladatokat:)
„a) az  éves fejlesztési keret készítése során a  41.  § (2)  bekezdésben szereplő információk megadásával elkészíti 
a felhívások szakmai koncepcióját az érintett irányító hatósággal és – szükség esetén – más szakpolitikai felelőssel 
egyeztetve, figyelembe véve az összefüggő fejlesztéseket,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakpolitikai felelős a programok tervezése és végrehajtása során a szakpolitikai szempontok érvényesítése érdekében 
ellátja a következő feladatokat:)
„f ) az  irányító hatósággal és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ktfr.) alapján érintettekkel 
együttműködve részt vesz a  többéves nemzeti keret előkészítésében, amelynek keretében szakmai információt 
nyújt a 40. §-ban foglaltak elkészítéséhez az irányító hatóság részére,”
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 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakpolitikai felelős a programok tervezése és végrehajtása során a szakpolitikai szempontok érvényesítése érdekében 
ellátja a következő feladatokat:)
„h) elkészíti az  irányító hatóságnak megküldendő, felelősségi körébe tartozó éves fejlesztési keret alapját jelentő 
szakmai koncepciót, és a  meghirdetendő felhívások szakmai tartalmának meghatározása során biztosítja, hogy 
a szakmai tartalom illeszkedjen a Kormány ágazati stratégiai céljaihoz,”

10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A területi szereplő
a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív programban és az e rendeletben 
meghatározott horizontális követelményeket,
b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak módosítását,
c) véleményezi az  irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a  területi szempontú értékelési 
szempontokat,
d) e  rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a  döntés-előkészítő bizottság ülésén, vagy 
e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság 
elé terjeszti,
e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához,
f ) végrehajtja az  ITP-t, amelynek keretében a  kedvezményezettektől és az  irányító hatóságtól a  támogatott 
projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a  projektfejlesztésben és a  kedvezményezett kérelmére 
a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.”

11. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az irányító hatóság)
„1. a  szakpolitikai felelőssel és a  Ktfr. szerint feladatkörrel rendelkező más felelőssel egyeztetett javaslatot tesz 
a program tartalmára és módosítására,
2. a szakpolitikai felelőssel együttműködve
a) részt vesz a többéves nemzeti keret tervezetének elkészítésében,
b) elkészíti az éves fejlesztési keret tervezetét, valamint
c) – szükség esetén – javaslatot tesz a többéves nemzeti keret, illetve az éves fejlesztési keret módosítására,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § a következő 3a. ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság)
„3a. gondoskodik – a feladatkörében érintett monitoring bizottsággal és az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszterrel együttműködve – a  program végrehajtása során a  horizontális elveknek és politikáknak 
a  támogatási szerződésben és a  szakmai beszámolóban történő érvényesítéséről, valamint gondoskodik 
a horizontális követelmények teljesülésének előrehaladásával kapcsolatos adatok gyűjtéséről,”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § a következő 4a. és 4b. ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság)
„4a. területi program esetén a  szakpolitikai felelős mellett a  Ktfr. szerint feladatkörrel rendelkező minisztert és 
a területi szereplőket a szakpolitikai felelőshöz hasonlóan bevonja,
4b. területi kiválasztási rendszer eljárásrend esetében dönt a szakpolitikai felelős és a területi szereplő közötti vitás 
kérdésekben,”

 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 6a. ponttal 
egészül ki:
(Az irányító hatóság)
„6. a  szakpolitikai felelősök és az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára adatot, 
információt biztosít a  felhívások végrehajtásáról, a  programok szakmai előrehaladásáról, különös tekintettel 
az indikátorok, szakpolitikai mutatók és horizontális követelmények teljesülésére,
6a. területi kiválasztási rendszer eljárásrend esetében adatot szolgáltat a  területi szereplőnek a  támogatást nyert 
projektekről,”

 (5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az irányító hatóság)
„18. működteti a  monitoring bizottságot, és közreműködik a  Partnerségi Megállapodás monitoring bizottság 
tevékenységében,”
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 (6) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az irányító hatóság)
„24. a  területi szereplők által kezdeményezett ITP-módosítást jóváhagyja, ha a  módosítás nem érinti az  ITP 
elfogadását rögzítő kormányhatározatban foglaltakat,”

12. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet közreműködik
a) az ellenőrzési nyomvonal elkészítésében és folyamatos aktualizálásában,
b) a csalás ellenes stratégia kialakításában és végrehajtásában, valamint
c) beszámolót készít az  irányító hatóság részére a  többéves nemzeti keret, az  éves fejlesztési keret, az  éves 
munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról, az  egyes felhívások előrehaladásáról és a  szükséges 
intézkedésekre vonatkozó javaslatokról.
(2) A  közreműködő szervezet az  e  rendelet által az  irányító hatóság feladatkörébe utalt feladatok közül az  erre 
vonatkozóan megkötött megállapodásban meghatározottakat látja el.
(3) Az alapok alapját végrehajtó szervezet az e rendelet által az irányító hatóság feladatkörébe utalt feladatok közül 
a finanszírozási megállapodásban meghatározottakat látja el.
(4) A közreműködő szervezet, valamint az alapok alapját végrehajtó szervezet feladatainak ellátásához alvállalkozót 
kizárólag átmeneti jelleggel vagy speciális szakterületen és az  irányító hatóság által meghatározott érték felett, 
az  irányító hatóság előzetes egyetértésével vonhat be. Az  alvállalkozók teljesítéséért a  közreműködő szervezet, 
illetve az alapok alapját végrehajtó szervezet felelős.”

13. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az irányító hatóság rendszeresen ellenőrzi a közreműködő szervezet által ellátott feladatokat a következő szempontok 
szerint:)
„c) a tranzakciókat a közreműködő szervezet szabályosan és teljes körűen rögzítette-e a monitoring és információs 
rendszerben, valamint az  alapok alapját végrehajtó szervezet az  irányító hatóság által meghatározott adatküldést 
a monitoring és információs rendszerbe és a kincstár részére szabályosan és teljes körűen teljesítette-e.”

14. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az illetékes hatóság)
„a) felelős a kifizető ügynökség akkreditációjának megadásáért, felülvizsgálatáért és visszavonásáért,”

 (2) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 25.  § (1)  bekezdés c)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  25.  § 
(1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az illetékes hatóság)
„c) írásban jelentést tesz az  Európai Bizottságnak a  kifizető ügynökségnél általa végzett felügyeleti és monitoring 
tevékenységekről,
d) ellátja az uniós jogi aktusok által ráruházott további feladatokat.”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az illetékes hatóság feladatai ellátása érdekében az Áht. 9. § e), h) és i) pontja szerinti hatásköröket gyakorolja.”

15. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kifizető ügynökség különösen
a) a kifizetés engedélyezése előtt ellenőrzi a kérelmek elfogadhatóságának és a támogatások odaítélésére irányuló 
eljárásnak, valamint a kérelmek uniós szabályoknak való megfelelését,
b) engedélyezi és teljesíti a kifizetéseket,
c) könyveli a kifizetéseket, az alapok által finanszírozott eszközöket, különösen az  intervenciós készleteket, el nem 
számolt előlegeket, értékpapírokat és a követeléseket,
d) ellátja a KAP rendelet 116. cikkében megjelölt uniós munkacsoportban a tagállam képviseletét,
e) elkészíti a  kiadásigazoló nyilatkozatot és a  finanszírozási igények előrejelzését és elküldi az  Európai Bizottság 
részére,
f ) az  Európai Bizottság által a  908/2014/EU bizottsági rendelet 23.  cikke szerint a  kifizető ügynökség számlájára 
visszatérített összeget elszámolja,
g) ellátja a 908/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti éves számla-elszámolási és a 33. cikke szerinti pénzügyi 
záró elszámolás feladatokat,



7230 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 

h) visszatartás útján levonja a  kedvezményezett tartozását a  kedvezményezett javára végrehajtandó jövőbeli 
kifizetés összegéből.”

16. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  EMVA keretében végrehajtott intézkedések esetében a  kifizető ügynökség a  hatáskörébe tartozó feladatokat 
– a  kifizetés kivételével – az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kifizető ügynökségek és 
más szervek, a  pénzgazdálkodás, a  számlaelszámolás, a  biztosítékok és az  euro használata tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottság rendelet (a  továbbiakban: 907/2014/EU bizottság 
rendelet) 1. mellékletének 1. C. pontja szerint is elláthatja, illetve a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásába szakértőként, 
illetve egyes technikai jellegű feladatok ellátására más szervezetet (a továbbiakban együtt: együttműködő szervezet) is 
bevonhat.
(2) Az  együttműködő szervezet kizárólag az  irányító hatóság vagy a  kifizető ügynökség előzetes jóváhagyása 
alapján vonhat be más szervezetet, szakértőt, illetve közreműködőt feladata ellátásába. Az együttműködő szervezet 
által elvégzett feladatért harmadik személy felé a kifizető ügynökség felel.”

17. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 16. alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A.  § (1) Az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 54.  cikke szerinti nemzeti vidéki hálózat 
felállításával, irányításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat az  irányító hatóság a  külön jogszabályban 
foglaltak alapján felállított irányító egység közreműködésével látja el.
(2) Az  irányító egység, valamint a nemzeti vidéki hálózat EMVA forrás esetén az 1305/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 54.  cikke szerinti feladatokon túl az  irányító hatóság által meghatározottak szerint átruházott 
feladatkörben is eljárhat.”

18. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A monitoring bizottság az e rendeletben és az ügyrendjében meghatározott feladatokon kívül ellátja
a) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 49. cikkében és 110. cikkében,
b) EMVA finanszírozás esetén az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 74. cikkében,
c) ETHA finanszírozás esetén az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a  2328/2003/EK, a  861/2006/EK, 
az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 113. cikkében,
meghatározott feladatokat.”

19. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottság
a) biztosítja az ESB-alapokból finanszírozott programok közötti összhangot és koordinációt, valamint
b) nyomon követi a  1303/2013/EK rendelet 9.  cikkel összhangban a  Partnerségi Megállapodásban meghatározott 
célkitűzések, valamint a horizontális elvek és politikák teljesülését a végrehajtás során.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságába az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
felkérésére egyenlő szavazati joggal rendelkező tagot delegál:)
„k) a Magyar Tudományos Akadémia.”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságba tanácskozási joggal rendelkező tagot delegálhat:)
„f ) a (3) bekezdésben fel nem sorolt miniszter.”

20. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága a  horizontális célok és követelmények teljesülésének 
nyomon követése és érvényesítése érdekében évente legalább egyszer külön ülés keretében tárgyalja a horizontális 
elvek és politikák programszintű végrehajtásának eredményességét.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 32. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  Partnerségi Megállapodás monitoring bizottság feladata a  horizontális elvek és politikák tekintetében 
az egyenlő bánásmód, a nemek közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők, továbbá a környezetvédelem, klíma, energia, 
fenntartható fejlődés és a területi kohézió szempontjainak nyomon követése és érvényesítése a végrehajtás során. 
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A  Partnerségi Megállapodás monitoring bizottság hagyja jóvá a  végrehajtás során érvényesítendő horizontális 
követelmények részletes szabályait.
(4) A  Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága feladatának teljesítése érdekében beszámoló benyújtását 
kérheti az irányító hatóságoktól és a szakpolitikai felelősöktől.
(5) A horizontális elvek és politikák érvényesítéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában a Partnerségi Megállapodás 
monitoring bizottságát horizontális munkacsoport támogatja, amelynek munkáját az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter által felügyelt szervezeti egység irányítja. A  munkacsoport tagjait a  szakpolitikai 
felelősök és az  irányító hatóságok delegálják, tevékenységében meghívott szakértők és nem kormányzati 
szervezetek képviselői tanácskozási joggal vesznek részt.”

21. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38.  § (1) Az  igazoló hatóság, az  irányító hatóság, a  kifizető ügynökség, – kijelölésük esetén – a  közreműködő 
szervezet és a finanszírozási megállapodás szerint az alapok alapját végrehajtó szervezet köteles
a) olyan pénzügyi irányítási és kontroll rendszert kialakítani és működtetni, amely biztosítja, hogy a  szervezet 
tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen, 
az  információk, beszámolók, jelentések és nyilatkozatok pontosak, megalapozottak és dokumentáltak legyenek és 
a megfelelő időben rendelkezésre álljanak,
b) olyan irányítási és kontroll rendszert kialakítani, amely biztosítja a  támogatási szerződés, az  alapok 
alapját végrehajtó szervezettel és pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás, illetve a  végső 
kedvezményezettel kötött szerződés teljesítésének és az  igényelt kiadások hitelességének ellenőrzését, valamint 
biztosítja az alkalmazandó európai uniós és nemzeti jogszabályok betartását,
c) biztosítani a  négy szem elvének érvényesülését a  kiválasztási eljárás, a  szerződéskötés és a  hitelesítés 
folyamataiban és e  folyamatok adatainak a  monitoring és információs rendszerbe – alapok alapját végrehajtó 
szervezet esetében az általa működtetett informatikai rendszerbe – történő bevitele során,
d) gondoskodni az  ellenőrzési nyomvonal és a  kockázatkezelési eljárásrend kialakításáról, valamint az  esetleges 
változások haladéktalan átvezetéséről,
e) az  e  rendeletben foglalt feladataik ellátására kizárólagosan a  monitoring és információs rendszert használni, 
valamint az e rendeletben foglalt feladataik ellátása során bármely adat vagy tény megismerését követően három 
napon belül rögzíteni azt a monitoring és információs rendszerben.
(2) Az  alapok alapját végrehajtó szervezet köteles gondoskodni az  alkalmazott egyedi nyilvántartási rendszer 
adatainak megjelenítéséről a központi monitoring és információs rendszerben.
(3) Az  irányító hatóság a  közreműködő szervezet és – a  finanszírozási megállapodásnak megfelelően – az  alapok 
alapját végrehajtó szervezet vonatkozásában a közreműködő szervezeti és az alapok alapját végrehajtó szervezeti 
tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében programonként elkülönülő nyilvántartás vezetését köteles 
biztosítani.
38/A.  § Az  e  rendelet hatálya alá tartozó szervek a  támogatásokkal kapcsolatos minden dokumentumot legalább 
2027. december 31-ig megőriznek.”

22. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  pénzügyi közvetítő kiválasztásában és pénzügyi eszközből nyújtott támogatás megítélésében nem 
vehet részt az  a  személy, aki a  pénzügyi eszközök végrehajtására ajánlatot tett, illetve aki a  pénzügyi eszköz 
igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, és az  sem, aki az  (1)  bekezdés a)–f )  pont valamelyike szerinti 
személynek minősül.
(1b) EMVA forrásból származó támogatás odaítélésében nem vehet részt a  projekt megvalósítója a  támogatási 
kérelméről hozott döntést követően sem.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki és a § (3)–(5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(2a) A  projektek folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzését, helyszíni ellenőrzését és a  kifizetés 
engedélyezését nem végezheti olyan személy, akivel szemben az (1)–(1b) bekezdések szerinti kizáró ok fennáll.
(3) Ha a  támogatásra, pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala, 
a támogatás kifizetése és ellenőrzése során olyan tény merül fel, amely alapján az (1) vagy a (2a) bekezdés szerinti 
összeférhetetlenség megállapítható, az  összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt az  irányító 
hatóságnak, valamint pénzügyi eszközből nyújtott támogatás megítélése esetén az  alapok alapját végrehajtó 
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szervezetnek haladéktalanul írásban bejelenti. Az  összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon 
dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el.
(4) Ha az  összeférhetetlenséget az  összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet nem jelenti 
be, bárki jogosult az  összeférhetetlenség megállapítását az  irányító hatóságnál illetve az  alapok alapját 
végrehajtó szervezetnél kezdeményezni. Ha az  irányító hatóság illetve az  alapok alapját végrehajtó szervezet 
az  összeférhetetlenséget megállapítja, az  összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon 
dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, 
és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni.
(5) Az (1)–(4) bekezdést nem kell alkalmazni
a) a szakpolitikai felelőst irányító ágazati fejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részéről benyújtott 
és megvalósított projektek esetében, ha az  ágazati fejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
szervezetén belül az  adott projekt vonatkozásában a  projekt elkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához, 
valamint a  döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok szervezetileg, technikai segítségnyújtás 
projektek esetén személyi szinten elkülönülnek, vagy
b) területi kiválasztási eljárásrendben a  területi szereplő részéről benyújtott és megvalósított projektek esetében, 
ha a  területi szereplő szervezetén belül az  adott projekt vonatkozásában a  projekt elkészítéséhez, benyújtásához, 
megvalósításához, valamint a  döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok személyi szinten 
elkülönülnek.”

23. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:
„VII. FEJEZET
VÉGREHAJTÁS-TERVEZÉS
17. Többéves nemzeti keret
40. § (1) A többéves nemzeti keret tervezési dokumentum, amely egy program fejlesztéspolitikai intézményrendszer 
általi végrehajtásának módját, és ennek keretében
a) fejlesztési intézkedésekhez rendelt módon a program indikatív pénzügyi kereteit, valamint
b) a fejlesztési intézkedésekhez tartozó indikátorokra vonatkozó célértékeket
határozza meg.
(2) A többéves nemzeti keretet normatív kormányhatározat állapítja meg.
(3) A programot időrend szerint elkülönülő két többéves nemzeti keret szerint kell végrehajtani, amely szerint
a) az első többéves nemzeti keretet a program elfogadásától 2019. december 31-ig tartó időszakra,
b) a második többéves nemzeti keretet 2020. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozóan kell megalkotni.
18. A többéves nemzeti keret előkészítése, elfogadása, módosítása
40/A.  § (1) A  többéves nemzeti keret tervezetét az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
az  irányító hatóságok, a  szakpolitikai felelősök és a  Kormány feladatkörükben érintett más tagjainak bevonásával 
készíti el.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás során az  ott felsorolt szervek feladatkörük keretei között együttműködnek. 
Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az (1) bekezdésben felsorolt más szervek tevékenységét 
koordinálja.
40/B.  § (1) A  többéves nemzeti keretet a  program alapján és annak megfelelően, programonként külön kell 
előkészíteni és végrehajtani.
(2) A többéves nemzeti keretet
a) a  40.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben az  Európai Bizottság adott programot jóváhagyó határozatának 
közzétételét követően,
b) a  40.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22.  cikk 
(2) bekezdése szerinti határozat közzétételét követően
elő kell terjeszteni a Kormány részére.
(3) A többéves nemzeti keret Kormány általi elfogadását követően kerülhet sor az éves fejlesztési keret elfogadására.
40/C. § A többéves nemzeti keret módosítására a megalkotására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
19. Éves fejlesztési keret
41.  § (1) Az  éves fejlesztési keret tervezési dokumentum, amely meghatározza egy program és annak többéves 
nemzeti kerete egy naptári év alatt történő, fejlesztéspolitikai intézményrendszer általi végrehajtásának módját.
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(2) Az éves fejlesztési keret meghatározza
a) a felhívás
aa) azonosító jelét,
ab) megnevezését,
ac) támogatási keretösszegét,
ad) meghirdetésének módját,
ae) meghirdetésének tervezett idejét,
és
b) az adott programból finanszírozni és a tárgyévben megkezdeni tervezett kiemelt projekt
ba) felhívásának azonosító jelét,
bb) megnevezését,
bc) támogatást igénylőjének (lehetséges kedvezményezettjének) nevét,
bd) támogatásának lehetséges legnagyobb összegét,
be) szakmai elvárásait.
(3) Területi kiválasztási rendszer eljárásrend esetén az éves fejlesztési keretről szóló kormányhatározat meghatározza 
– a  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – az  egyes tématerületeket és az  azok keretében megjelenő felhívások 
meghirdetésre kerülő támogatási keretösszegét.
(4) Az éves fejlesztési keretet normatív kormányhatározat állapítja meg.
20. Az éves fejlesztési keret előkészítése, elfogadása, módosítása
41/A.  § (1) Az  éves fejlesztési keret tervezetét az  adott éves fejlesztési kerethez tartozó program végrehajtásáért 
felelős irányító hatóság készíti el. Az irányító hatóság gondoskodik a szakpolitikai felelős bevonásáról.
(2) A  szakpolitikai felelős készíti el az  éves fejlesztési keretben szerepeltetni kívánt felhívások szakmai 
koncepcióját. A  koncepció tartalmazza – az  adott felhívásban alkalmazandó kiválasztási eljárásnak megfelelően – 
a 41/D–41/H. §-ban meghatározott információkat.
(3) A szakpolitikai felelős a (2) bekezdésben meghatározottak végrehajtása során a programok, az ágazati stratégiák 
és az összefüggő egyéb fejlesztések figyelembevételével jár el. A szakpolitikai felelős a felhívás szakmai koncepcióját 
egyezteti az irányító hatósággal és – szükség esetén – más szakpolitikai felelőssel.
(4) Ha az  adott felhívás a  szakpolitikai felelősön kívüli miniszter feladatkörét érinti, vagy ha a  szakpolitikai felelős 
nem az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter 
által vezetett minisztériumban került kijelölésre, a  szakpolitikai felelős köteles felhívás előkészítő munkacsoportot 
létrehozni és a munkacsoport munkáját dokumentálni.
(5) A szakpolitikai felelős a felhívások szakmai koncepcióját minden év május 31-ig nyújtja be az irányító hatóságnak.
41/B.  § A  felhívások szakmai koncepciója alapulvételével az  irányító hatóság elkészíti az  éves fejlesztési keret 
elfogadására irányuló javaslatát és minden év június 30-ig megküldi azt az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter részére.
41/C. § (1) A területi kiválasztási rendszer esetén a 41/A. és 41/B. §-t e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  szakpolitikai felelős a  felhívások szakmai koncepcióját minden év március 31-ig nyújtja be az  irányító 
hatóságnak.
(3) Az  irányító hatóság az  éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatát minden év április 30-ig megküldi 
a  területi szereplők részére véleményezésre. A  területi szereplők a  részükre megküldött éves fejlesztési keret 
elfogadására irányuló javaslatra minden év május 31-ig észrevételt tehetnek. Ezen észrevétel alapján az  irányító 
hatóság az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatát átdolgozhatja, és minden év június 30-ig megküldi 
azt az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére.
41/D. § (1) Az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a tárgyévben meghirdetendő 
felhívások tekintetében
a) a felhívás címét és célját,
b) a felhívásra vonatkozó helyzetelemzést és beavatkozási logikát,
c) a támogatható tevékenységek felsorolását,
d) a felhívás keretösszegét és annak alátámasztását,
e) a meghirdetés tervezett időpontját,
f ) a kedvezményezetti kört,
g) a támogatás összegét és annak alátámasztását, valamint
h) a tervezett indikátorok felsorolását és célértékét.
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(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg egymilliárd forintnál csak akkor lehet kevesebb,
a) ha a felhívásban megjelölt támogatást az ETHA-ból finanszírozzák,
b) az  ágazati operatív program keretében a  kevésbé fejlett régiókra vonatkozóan megjelentett felhívás 
Közép-magyarországi régióra alkalmazott változata (a továbbiakban: tükörfelhívás) esetén, vagy
c) ha közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusból ez következik.
41/E. § (1) Kiemelt projektek támogatására irányuló felhívások esetén az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló 
javaslatban be kell mutatni
a) a  tárgyévben meghirdetendő felhívások tekintetében a  41/D.  § (1)  bekezdés a)–e) és h)  pontjában 
meghatározottakat, valamint
b) a  támogatási jogosultság feltételeit, a  projektkijelölés objektív szakmai szempontrendszerét, ideértve 
a projektszintű forrásallokáció és a projektkiválasztás alátámasztását, valamint a szakmai szempontrendszer alapján 
kiválasztott projekt vagy projektek felsorolását, és
c) az adott közfeladatban érintett fejlesztés számára projektszinten rendelkezésre álló indikatív támogatási keretet.
(2) Kiemelt projekt felhívásának célja kizárólagosan előkészítés csak akkor lehet, ha az  előkészítendő projekt 
megvalósítására a  2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az  Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett.
(3) Nem kell bemutatni az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban az (1) bekezdés b) és c) pontjában 
foglaltakat a technikai segítségnyújtást szolgáló felhívások tekintetében.
41/F.  § Közösségvezérelt helyi fejlesztés helyi fejlesztési stratégiája elkészítésére irányuló felhívás esetén az  éves 
fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a  tárgyévben meghirdetendő felhívások 
tekintetében a 41/D. § (1) bekezdés c)–f ) pontjában meghatározottakat, valamint
a) a felhívás címét és
b) a helyi fejlesztési stratégiák kiválasztási szempontjait.
41/G.  § Területi kiválasztási rendszerben végrehajtandó támogatás esetén az  éves fejlesztési keret elfogadására 
irányuló javaslatban be kell mutatni a  tárgyévben meghirdetendő felhívások tekintetében – integrált területi 
programonként – az  integrált területi program megnevezését, valamint a  41/D.  § (1)  bekezdés a), d)–f ) és 
h) pontjában meghatározottakat.
41/H.  § (1) Pénzügyi eszközökkel összefüggő felhívás esetén az  éves fejlesztési keret elfogadására irányuló 
javaslatban be kell mutatni a tárgyévben meghirdetendő felhívások tekintetében a 41/D. § (1) bekezdés b), c), e) és 
h) pontjában meghatározottakat, valamint
a) a pénzügyi termék nevét, célját,
b) a pénzügyi termék keretösszegét,
c) a végső kedvezményezetti kört és
d) a támogatott pénzügyi termékre vonatkozó összeghatárokat.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeg egymilliárd forintnál kevesebb nem lehet.
42.  § (1)Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az  irányító hatóság által benyújtott, az  éves 
fejlesztési keretek elfogadására irányuló javaslatot értékeli a programok és a Partnerségi Megállapodás figyelembe 
vételével. Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az  értékelés során a  felhívások stratégiai 
környezeti vizsgálat szempontú és állami támogatási szempontú vizsgálatát is elvégzi, valamint vizsgálja, hogy 
a felhívások kiválasztási eljárását a IX. Fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően állapították-e meg.
(2) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti értékelés alapján – szükség 
esetén – az  éves fejlesztési keretek elfogadására irányuló javaslat módosítására hívja fel az  irányító hatóságot. 
Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az  értékelés eredményét és módosításra irányuló 
felhívását minden év augusztus 31-ig megküldi az irányító hatóság részére.
(3) Az  irányító hatóság a  szakpolitikai felelőssel együttműködve a  (2)  bekezdés szerinti értékelés, illetve felhívás 
alapján az  éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatot átdolgozza, vagy ha a  (2)  bekezdés szerinti 
értékelésben vagy felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, az azoktól való eltérést indokolja.
(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak végrehajtását követően az  irányító hatóság monitoring bizottság elé terjeszti 
az  éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatot. A  monitoring bizottság észrevétele alapján az  irányító 
hatóság átdolgozhatja az  éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatot, vagy ha a  monitoring bizottság 
véleményével nem ért egyet, az attól való eltérést indokolja.
(5) Az  irányító hatóság a  (4)  bekezdésben foglaltak végrehajtását követően minden év október 31-éig az  FKB elé 
terjeszti az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatát, amelyhez mellékeli
a) a (2) bekezdés szerinti értékelést,
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b) a (4) bekezdés szerinti véleményt,
c) az irányító hatóság (3) és (4) bekezdés szerinti indokolását,
d) a  programokra vonatkozó, prioritásszintű, negyedéves bontásban elkészített kötelezettségvállalási, 
szerződéskötési és kifizetési ütemterveket tartalmazó táblázatot,
e) az  irányító hatóság által a  folyó évi fejlesztési keretére vonatkozóan készített jelentés, amely a  folyó évre 
elfogadott éves fejlesztési keret alapján bemutatja a  megjelent, valamint a  nem megjelent felhívásokat 
a megjelenés elmaradására vonatkozó indokolással együtt, valamint a kiemelt projektek előrehaladásának státuszát, 
valamint
f ) a  folyó évre vonatkozó éves fejlesztési keret elfogadásáról szóló kormányhatározat módosítására vonatkozó 
javaslatot azon kiemelt projekt esetében, amellyel összefüggő támogatási kérelmet a  támogatást igénylő 
a megjelent kiemelt felhívásra a folyó év végéig előreláthatóan nem nyújtja be.
(6) Az  (5)  bekezdés d)  pontja szerinti ütemterveket úgy kell elkészíteni, hogy azok a  szükséges közösségi 
hozzájárulás, a nemzeti társfinanszírozás és az önerő-támogatás mértékét is ütemezve mutassák be.
43.  § (1) Az  irányító hatóság gondoskodik az  éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatnak az  NFK elé 
történő terjesztéséről akként, hogy az legkésőbb minden év november 30-ig az NFK ülésének napirendjére történő 
felvételére és az  ülésen való megtárgyalására alkalmas formában benyújtásra kerüljön. Az  éves fejlesztési keret 
elfogadására irányuló javaslat akkor terjeszthető az NFK elé, ha az FKB annak az NFK általi megtárgyalását javasolja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előterjesztéshez mellékelni kell a 42. § (5) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.
43/A.  § (1) Az  irányító hatóság felelős az  általa végrehajtott programhoz tartozó éves fejlesztési keret 
végrehajtásáért. Az  irányító hatóság az  éves fejlesztési keretben meghatározottaktól kizárólag a  (2)  bekezdésben 
meghatározott keretek között térhet el.
(2) Az irányító hatóság az éves fejlesztési keretben meghatározott felhívás
a) meghirdetésének időpontját legfeljebb két hónappal,
b) keretösszegét legfeljebb 20% mértékben
változtathatja meg.
44.  § (1) Az  éves fejlesztési keret módosítása során a  41/A–43.  §-ban foglaltakat az  e  §-ban meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni. Az  éves fejlesztési keret módosítására irányuló eljárásban a  41/A–43.  §-ban 
meghatározott határidőket nem kell alkalmazni.
(2) A folyó évre szóló éves fejlesztési keret módosítását az irányító hatóság az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszternél kezdeményezi, annak indokoltsága bemutatásával.
(3) Az adott évre szóló éves fejlesztési keretet évente egy alkalommal – a tárgyév június 30-ig – lehet módosítani.
(4) Az irányító hatóság minden évben
a) az előreláthatóan szükséges és általa érvényesíteni kívánt – 43/A. § (2) bekezdése szerinti – eltérés jóváhagyása, 
valamint
b) a 43/A. § (2) bekezdés által meg nem engedett eltérés engedélyezése
céljából az éves fejlesztési keret módosítását kezdeményezi olyan időben, hogy az a (3) bekezdésben meghatározott 
határidőben elfogadható legyen.
(5) Ha az  irányító hatóság által érvényesített eltérés előreláthatóan nem haladja meg a  43/A.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott kereteket, az éves fejlesztési keretet nem szükséges módosítani.
(6) Ha az  NFK az  éves fejlesztési keretet az  erre irányuló szabályszerű javaslat nyomán módosítja, akkor a  felhívás 
módosított meghirdetési időpontjára és módosított keretére kell alkalmazni a 43/A. § rendelkezéseit.
44/A. § (1) Ha az irányító hatóság
a) a 43/A. § (2) bekezdésének megsértésével eltér az éves fejlesztési kerettől,
b) a 44. § (4) bekezdés b) pontja szerinti javaslatát az NFK nem fogadja el,
c) a  44.  § (4)  bekezdése alapján előterjesztett javaslata nyomán megállapított tartalmú éves fejlesztési kerettől 
a 43/A. § (2) bekezdésének, illetve a 44. § (6) bekezdése megsértésével eltér,
az eltéréssel érintett összeggel az  adott fejlesztési intézkedés többéves nemzeti keretben szereplő, a  tárgyévet 
követő évre vonatkozó összegét csökkenteni kell.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 43/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben eltéréssel érintett összegnek 
kell tekinteni az adott felhívásra az éves fejlesztési keretben meghatározott keret teljes összegét.
(3) Az  (1)  bekezdés szerint felszabaduló összeg többéves nemzeti kereten belüli átcsoportosítására az  európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter tesz javaslatot, figyelembe véve az eredményességi keretbe foglalt 
mérföldköveket és az éves kötelezettségvállalási táblákat.
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(4) A  többéves nemzeti keret (3)  bekezdésben foglaltak érvényesítéséhez szükséges módosítására egyebekben 
a 18. alcímet kell alkalmazni.
44/B. § A 44. § (3)–(5) bekezdése és a 44/A. § nem alkalmazható akkor, ha
a) a  program vagy a  többéves nemzeti keret módosítása miatt szükséges az  éves fejlesztési keret módosítása, és 
az  éves fejlesztési keret módosításának tárgya, mértéke, illetve módja a  program vagy a  többéves nemzeti keret 
módosulásának átvezetéséhez szükséges kereteket nem lépi túl,
b) az  éves fejlesztési keretben kiemelt projekt támogatást igénylőjeként (kedvezményezettjeként) meghatározott 
személy megváltozik, és az éves fejlesztési keret módosítása ennek átvezetésére irányul,
c) a 42. § (5) f ) pont miatt szükséges az éves fejlesztési keret módosítása.”

24. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 45.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  § a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az irányító hatóság a felhívásokat az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által rendelkezésre 
bocsátott sablondokumentumok alapján,
a) a szakpolitikai felelős,
b) a Vidékfejlesztési Program esetén a szakmai támogató és a kifizető ügynökség, valamint
c) területi program esetén a területi szereplő
bevonásával készíti el.
(2a) A felhívás az irányító hatóság vezetője által jóváhagyott tartalommal hirdethető meg.”

25. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  § a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A felhívás tartalmazza legalább
a) a felhívás nevét, keretösszegét,
b) a támogatást igénylők körét,
c) a megítélhető támogatás összegét, mértékét,
d) a fejlesztések indokoltságát, célját és a megvalósítandó számszerűsíthető eredményeket,
e) az  Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló felhívás esetén a  kedvezményezettnek 
az  1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II.  melléklete szerinti indikátorokhoz kapcsolódó 
adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségét,
f ) a támogatható tevékenységeket és a támogatás igénybevételével kapcsolatos követelményeket,
g) a projekt-kiválasztási szempontokat,
h) a horizontális követelményeket,
i) az elszámolható költségeket,
j) a támogatási kérelem benyújtásának módját, helyét és határidejét,
k) standard és egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén azt, hogy a támogatási kérelem a felhívás közzétételét követő 
harmincadik nap előtt nem nyújtható be,
l) a támogatási szerződés vagy támogatói okirat tervezetét,
m) a támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek listáját,
n) a támogatási intézkedésre vonatkozó támogatási kategóriát és az arra vonatkozó szabályokat, és
o) a  projektkiválasztásra vonatkozó eljárásrendet és további részletes információkat tartalmazó dokumentumok 
elérhetőségét.
(1a) A  terület-, illetve állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó felhívásokban nem kell szerepeltetni 
az  (1)  bekezdés h) és n)  pontjában meghatározott tartalmi elemeket, az  (1)  bekezdés d) és i)  pontjában 
meghatározottakat a terület-, illetve állatlétszám alapú intézkedés céljától függően kell alkalmazni.”

26. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet IX. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:
„IX. FEJEZET
KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK
54. §  A támogatási kérelmek elbírálása
a) standard,
b) kiemelt,
c) egyszerűsített,
d) területi, vagy
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e) közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)
kiválasztási eljárásrend keretében történhet.
54/A. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a támogatási kérelmekről standard eljárásban kell dönteni.
(2) Standard kiválasztási eljárásrendben kell elbírálni különösen
a) a  közfeladat megvalósítására irányuló projekt támogatási kérelmét abban az  esetben, ha a  forrásokat az  éves 
fejlesztési keretben a lehetséges támogatást igénylők között nem osztották fel,
b) a helyi akciócsoportok által benyújtott helyi fejlesztési stratégiák kiválasztására irányuló kérelmet, és
c) a  Vidékfejlesztési Programból finanszírozott, nem terület-, illetve állatlétszám alapú támogatásokra irányuló 
kérelmet.
54/B.  § Kiemelt kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a  támogatási kérelemről a  következő feltételek együttes 
fennállása esetén:
a) az NFK az éves fejlesztési keretben döntött a támogatást igénylőről, a projekt tárgyáról, meghatározta az egyes 
végrehajtandó projektekkel kapcsolatos szakmai elvárásokat, a  hozzá kapcsolódó legmagasabb támogatást és 
végrehajtási határidőket a technikai segítségnyújtás kivételével,
b) a támogatás közfeladat megvalósítására vagy általános közérdekű feladat ellátására irányul, és nemzetgazdasági 
érdeket szolgál.
54/C. § (1) Egyszerűsített kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a támogatási kérelemről, ha a támogatást igénylő 
jogosultsága és a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és
a) nem állnak fenn a kiemelt kiválasztási eljárásrend feltételei, vagy
b) a Vidékfejlesztési Programból finanszírozott terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások esetén.
(2) Ha a projektek lehetséges elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió forint, és a felhívás keretében mikro, 
kis- és középvállalkozás is benyújthat támogatási kérelmet, kizárólag egyszerűsített kiválasztási eljárásrendet kell 
alkalmazni.
(3) Kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányuló fejlesztések és a Vidékfejlesztési Programból finanszírozott, nem 
terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások esetében, ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, 
az irányító hatóság standard eljárást is alkalmazhat.
(4) A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében meghirdetett felhívások esetében, ha (2) bekezdésben 
meghatározott feltételek fennállnak, az  irányító hatóság a  (2)  bekezdésében meghatározott elszámolható 
összköltségnél kisebb összeget is meghatározhat.
54/D. § Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város ITP-je keretében 
támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási 
eljárásrend alkalmazását írja elő.
54/E.  § Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) kiválasztási eljárásrendet kell alkalmazni a  programokban 
meghatározott esetben.
55. § Ahol a XVII–XXIX. fejezet, és az 1. melléklet VI–XIII. fejezete irányító hatóságot említ, azon EMVA forrás esetén  
– a  160.  § (5)  bekezdés, a  162.  § (1)  bekezdés, a  164.  § (1) és (3)  bekezdés és a  180.  § (1)  bekezdése kivételével – 
kifizető ügynökséget kell érteni.”

27. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56.  §-a helyébe a  következő rendelkezés lép és a  X. Fejezet a  következő 
56/A–56/D. §-sal egészül ki:
„56. § (1) Az irányító hatóság a felhívás közvetlen megküldésével az éves fejlesztési keretben nevesített támogatást 
igénylőt felkéri a  támogatási kérelem felhívásban meghatározott időpontban történő, az  58–59.  § szerinti 
benyújtására.
(2) Az irányító hatóság a támogatási kérelem értékelését az 58–63. §-ban foglaltak szerint végzi és a 65–68. § szerint 
terjeszti fel döntésre az irányító hatóság vezetőjének.
(3) Ha a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a döntést követően a támogatást igénylő és az irányító hatóság 
a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására támogatási szerződést köt.
(4) Egy projekt megvalósítása akkor kezdhető meg, ha a  projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges 
közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdték, vagy a  projekt megvalósításának 
megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték.
56/A.  § (1) Az  56.  § (3)  bekezdés szerinti esetben a  támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg az  irányító 
hatóság konzultációt kezdeményez a  támogatást igénylővel a  felhívásban meghatározott előzetes ütemezés 
szerint. A  konzultáció célja a  felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett 
kidolgozásának elősegítése.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés a XV. Fejezetben foglaltakon túl tartalmazza legalább:
a) a támogatást igénylő jogait és kötelezettségeit a konzultáció során,
b) a közfeladatot érintő fejlesztés előkészítésének ütemezését, az előkészítés főbb mérföldköveit,
c) a  projektdokumentáció elkészítésére rendelkezésre álló határidőt, valamint a  hozzá kapcsolódó feltételeket és 
szankciókat,
d) a  projekt-előkészítési költségek elszámolhatóságának és a  támogatás folyósításának feltételeit, az  esetleges 
szankciókat,
e) a projektmegvalósítás finanszírozásának és a támogatás folyósításának feltételeit,
f ) a projektmegvalósítás finanszírozásához szükséges szerződésmódosítás szabályait,
g) az irányító hatóság által meghatározott egyéb feltételeket.
(3) Ha a  kedvezményezett a  (2)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti határidőket elmulasztja, az  irányító hatóság 
a támogatási szerződéstől eláll.
56/B. § (1) A konzultáció során az irányító hatóság feladatai:
a) a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárások figyelemmel kísérése 
és elősegítése,
b) a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentáció jóváhagyása,
c) a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítésének ellenőrzése,
d) a projektdokumentáció elkészítésének szakmai támogatása,
e) indokolt esetben konzultáció biztosítása az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével,
f ) a projektek költséghatékonyságának, ár-érték arányának és fenntarthatóságának elősegítése.
(2) A kedvezményezett a konzultáció során köteles:
a) együttműködni az irányító hatósággal,
b) a konzultáció keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt 
venni,
c) az  irányító hatóság által a  rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni 
a projektdokumentáció kidolgozásához,
d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, az irányító hatóság által kért dokumentumokat elkészíteni,
e) a támogatási szerződésben meghatározott határidőket betartani,
f ) a támogatási szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.
(3) A  konzultáció folyamatát – ideértve az  elektronikus úton történt egyeztetéseket is – dokumentálni kell. 
A konzultáció során történt személyes egyeztetésekről az irányító hatóság és a kedvezményezett aláírásával ellátott 
emlékeztetőt kell készíteni.
56/C.  § Az  56/A.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti határidőben benyújtott projektdokumentációt az  irányító 
hatóság a  felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgálja. Ha a  projektdokumentáció az  értékelési 
szempontoknak megfelel, az  irányító hatóság az  56/A.  § (1)  bekezdése szerinti szerződést módosítja a  projekt 
megvalósításának érdekében.
56/D.  § Az  56.  § (3) és (4)  bekezdését, valamint az  56/A–56/C.  §-t nem kell alkalmazni a  kizárólag előkészítésre 
irányuló projektek esetén.”

28. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NFK határozatban dönt az egyes ITP-kről, amely tartalmazza:)
„d) az ITP végrehajtása révén elérendő indikátor célértékeket,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ITP módosítását évente egy alkalommal, április 30-ig kezdeményezheti a területi szereplő. A területi szereplő 
nem kezdeményezheti az ITP-ben az adott tárgyévre vonatkozóan meghatározott fejlesztési igények módosítását.”

29. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XI. Fejezete a következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § (1) Ha a területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett felhívásra kizárólag egy területi szereplő 
vagy az  általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet, a  X. és XII. Fejezet kiemelt eljárásrendre 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(2) Ha a  felhívásra nem kizárólag a  területi szereplő vagy az  általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási 
kérelmet, – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a XII. Fejezet standard eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni 
azzal az  eltéréssel, hogy a  döntés-előkészítő bizottság tagjainak száma két fő, tagjai az  irányító hatóság és 
a területi szereplő által delegált egy-egy fő. Csak azon támogatási kérelmek támogathatók, amelyekben megjelölt 
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támogatandó tevékenységet a  döntés-előkészítő bizottság területi szereplő által delegált tagja is támogatásra 
javasolta.
(3) Ha a  felhívásra nem kizárólag a  területi szereplő vagy az  általa vezetett konzorcium nyújthat be 
támogatási kérelmet és a  felhívásra az  Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a  „Beruházás a  növekedésbe 
és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az  1080/2006/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
7.  cikk (4)  bekezdését kell alkalmazni, a  XII. fejezet standard eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy
a) döntés-előkészítő bizottságot nem kell felállítani,
b) a  nem a  területi szereplő által benyújtott támogatási kérelmeket az  irányító hatóság felkérésére a  felhívásban 
megjelölt megyei jogú város a felhívásban meghatározott területi értékelési szempontok alapján értékeli.”

30. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő XI/A. Fejezettel egészül ki:
„XI/A. FEJEZET
AZ EMVA, ILLETVE AZ ETHA FORRRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ÉS ELTÉRŐ 
SZABÁLYOK
57/B.  § (1) EMVA és ETHA forrásból származó támogatásokra vonatkozó támogatási kérelmet az  a  támogatást 
igénylő nyújthat be, aki vagy amely legkésőbb a  támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi 
a nyilvántartásba vételét a kifizető ügynökség által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
(2) A támogatási kérelem, az egységes kérelem, a kifizetési igénylés benyújtása során a támogatást igénylő helyett 
az  (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett meghatalmazott is eljárhat. A meghatalmazást legkésőbb a kérelmek 
benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani a kifizető ügynökségnek.
(3) A  nyilvántartásba vételre, az  adatváltozások bejelentésére, az  adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, 
közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény 
III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Ha a  felhívás úgy rendelkezik, akkor az  58.  § (2)  bekezdéstől eltérően a  támogatási kérelmet ügyfélkapun 
keresztül kell benyújtani.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti esetben az  e  rendelet szerint elektronikus úton megküldött dokumentumok 
megküldéséről szóló értesítést egyidejűleg a  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett ügyfélkapujára is meg 
kell küldeni. A kézbesítésre ez esetben is a XXIX. fejezetben foglaltakat kell alkalmazni.
57/C.  § (1) A  felhívás eltérő rendelkezése hiányában a  támogatást igénylő felhívásonként csak egy támogatási 
kérelmet nyújthat be.
(2) A  terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások esetén az  erre vonatkozó felhívásban, a  mezőgazdasági 
kockázatkezelési támogatások esetén az  erre vonatkozó felhívásban vagy jogszabályban meghatározott feltételek 
alapján a  támogatást igénylő minden évben egységes kérelmet nyújthat be. A  támogatást igénylő az  egységes 
kérelemben megjelöli, hogy a felhívásban megjelölt mely jogcímekre, intézkedésekre vonatkozik az igénylése.
(3) A  benyújtott egységes kérelemben változtatásokat a  tárgyévben meghirdetett benyújtási határidőig lehet 
megtenni.
(4) A  felhívás eltérő rendelkezése hiányában a  támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját 
követően a  támogatási kérelemben szereplő támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem 
nyújtható be. A támogatás alapját adott intézkedésre vonatkozóan a felhívás határozza meg.
(5) Ha terület-, illetve állatlétszám alapú támogatási kérelem kiválasztása során tisztázó kérdés alkalmazására 
kerül sor, annak eredménye nem vezethet a  támogatási összeg növelésére. Terület-, illetve állatlétszám alapú 
támogatások kiválasztási eljárása során szóbeli egyeztetésre nem kerülhet sor.
57/D. § (1) Ha a támogatási kérelmekről hozott döntést megelőzően a KAP rendelet 74. cikke szerinti ellenőrzést kell 
lefolytatni, akkor a kérelmek hiánytalan beérkezését követően, a KAP rendelet 74. cikke alapján végzett ellenőrzések 
lezárását követő harminc napon belül kell dönteni.
(2) Ha közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy felhívás alapján kérelmeket együttesen kell 
benyújtani vagy a  benyújtott kérelmek bírálata egymással tartalmilag összefügg, az  irányító hatóság a  kérelemről 
a kérelmekre vonatkozó, valamennyi közös ellenőrzés lezárását követően, a közvetlenül alkalmazandó európai uniós 
rendelkezés szerinti határidőn belül dönt.
57/E. § (1) EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedésben való részvétel feltételeinek már a támogatási kérelem 
benyújtásakor fenn kell állniuk, kivéve a  felhívás vagy mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások esetén 
jogszabály eltérő rendelkezése esetén.
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(2) A támogatási kérelmekről szakaszos elbírálással a felhívásban rögzített támogatási mértékek alapján, és az egyes 
intézkedésekre elkülönített forrás figyelembevételével
a) rangsor állításával,
b) arányosítással, vagy
c) az a) vagy b) pontban rögzített eszköz és a benyújtás sorrendjének együttes alkalmazásával
kell dönteni.
(3) A bírálat során létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem
a) amelynek tartalma megfelel a  felhívásban meghatározott részletes ajánlásnak a  támogatott művelet 
megvalósításának legjobb gyakorlatáról, vagy
b) amelyet korábban nyújtottak be, ha az a) pont alapján nem lehet különbséget tenni.
(4) Ha a támogatási kérelem nem valósítja meg maradéktalanul a támogatás részletes feltételeit megállapító felhívás 
szerinti célkitűzéseket, a kérelmet, illetve – ha a támogatási kérelem részekre bontható – a kérelem érintett részét el 
kell utasítani.
(5) Az  EMVA és ETHA forrásból származó támogatások esetében nem lehetséges a  támogatási kérelem feltétellel 
történő támogatása.
57/F.  § A  mezőgazdasági biztosítások díjtámogatására vonatkozó intézkedések esetén e  rendeletben 
foglaltakat a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
57/G.  § (1) EMVA forrás esetében a  KAP rendelet VI. címében meghatározott kölcsönös megfeleltetés hatálya 
alá tartozó ellenőrzés alapján hozott döntésben szereplő megállapítások szolgálnak a  kölcsönös megfeleltetési 
rendszer szabályainak megsértése miatti igazgatási bírság jogalapjául. A  kölcsönös megfeleltetés szabályainak 
megsértése miatti jogkövetkezményről a kifizető ügynökség rendelkezik, amely nem érinti a külön jogszabályban 
foglaltak szerinti egyéb jogkövetkezményeket.
(2) A  kölcsönös megfeleltetés szabályainak megsértése miatti jogkövetkezmény megállapításánál mérlegelni kell 
az  eset összes körülményét, a  kedvezményezett magatartásának – gondatlan vagy szándékos tevékenységének, 
illetve mulasztásának – súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy a  kedvezményezett, vagy meghatalmazottja, 
alkalmazottja, tagja az  adott helyzetben a  tőle elvárható körültekintéssel járt-e el. A  körülmények mérlegelése 
alapján a megállapított jogsértés súlyához igazodó igazgatási bírságot kell kiszabni.
57/H.  § (1) EMVA és ETHA forrásból megvalósuló támogatások esetében, ha a  támogatási jogviszony létrejöttét 
megelőzően a  támogatást igénylő meghal, a  felhívás eltérő rendelkezése hiányában az  örökössel nem köthető 
támogatási szerződés, az örökös részére nem adható ki támogatói okirat.
(2) A  kedvezményezett halála esetén a  kifizető ügynökség a  hagyatékátadó végzésben vagy öröklési 
bizonyítványban meghatározott támogatási összeget az  örökös részére utalja. Ha a  hagyatékátadó végzés vagy 
öröklési bizonyítvány nem rendelkezik a támogatás összegéről, az ügyfél örököse jogosult – több örökös esetében 
örökrészük arányában örökösei jogosultak – a támogatás igénybevételére.
(3) Ha a  hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány nem rendelkezik a  támogatás jellegű jogosultságról, 
az  ügyfélnek azon örököse (több örökös esetében azon örökösei örökrészük arányában) válik jogosulttá, aki 
a  támogatás jellegű jogosultsághoz kötődő vagyontárgyat – így különösen: földterület, állatállomány – örökölte. 
Ha a támogatás jellegű jogosultsághoz kötődő vagyontárgyra vonatkozóan a hagyatékátadó végzés vagy öröklési 
bizonyítvány haszonélvezeti jogot állapít meg, a haszonélvezeti jog jogosultja válik a támogatásra jogosulttá.
(4) A  támogatás átutalásának feltétele, hogy az  örököst vagy a  haszonélvezeti jog jogosultját annak kérelmére 
az ügyfél-nyilvántartási rendszerben előzetesen nyilvántartásba vegyék.
(5) Az  örökös vagy a  haszonélvezeti jog jogosultja a  kifizető ügynökséggel szemben fennálló követeléséről 
a  jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő egy éven belül az  intézkedés jellegének megfelelő 
tartalmú okirattal igazolhatja, hogy jogosult a  támogatás összegére, a  nem támogatás jellegű jogosultság 
igénybevételére. Ha az  örökös vagy a  haszonélvezeti jog jogosultja a  jogutódlást igazoló döntés jogerőre 
emelkedését követő egy éven belül a  jogosultságát igazoló okiratot nem nyújt be a  kifizető ügynökséghez, úgy 
a jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő egy év elteltével, de legkésőbb az örökhagyó elhunytától 
számított három év elteltével megszűnik a  támogatás folyósítására, a  nem támogatás jellegű jogosultság 
igénybevételére vonatkozó jogosultsága.
(6) Az EMVA-ból és az ETHA-ból finanszírozott, beruházási jellegű intézkedések esetén, felhívás eltérő rendelkezése 
hiányában, ha a  kedvezményezett jogai és kötelezettségei nem oszthatóak, az  örökhagyó helyére egy örökös, 
a jogelőd helyére egy jogutód léphet.
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(7) Az  EMVA-ból és az  ETHA-ból finanszírozott intézkedések esetén felhívás eltérő rendelkezése hiányában, 
a jogutód ügyfél az azonos intézkedésre, azonos támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási 
kérelmekkel összefüggő kifizetési kérelmeit együttesen köteles benyújtani.
57/I.  § (1) A  kedvezményezett által a  támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek 
teljesítésének időtartama alatt a mezőgazdasági üzem egészének vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének 
átruházása csak a  kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az  átvállalással az  átadó mentesül a  kötelezettségek 
alól. Az átvállaló – a felhívás eltérő rendelkezése hiányában – csak egy személy lehet.
(2) A kötelezettség átvállalásához az irányító hatóság előzetes jóváhagyása szükséges.
57/J.  § Az  EMVA-ból finanszírozott intézkedések vonatkozásában a  Vidékfejlesztési Programban meghatározott 
monitoring adatok gyűjtésének módjáról az iránytó hatóság a felhívásban vagy közleményben rendelkezik.”

31. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 58. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatást igénylő a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogató
a) EMVA forrás esetén a 908/2014/EU bizottsági rendelet 57. cikk szerinti adatokat,
b) más ESB alap támogatásának elnyerése esetén
ba) a kedvezményezett nevét,
bb) a projekt tárgyát,
bc) az elnyert támogatás összegét,
bd) a döntés évét és a hónapját
nyilvánosságra hozza, valamint a  támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a  vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 58. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatási kérelem benyújtása, valamint a felhívásban meghatározott jogosultsági feltételek teljesítése nem 
jelent alanyi jogosultságot a  támogatásra, arról csak a  kiválasztási szempontokra és forrásra tekintettel hozható 
döntés.
(6) Ha a  felhívás úgy rendelkezik, idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében a  támogatást 
igénylőnek csatolnia kell a dokumentum szakfordító vagy szakfordító-lektor által készített magyar nyelvű fordítását is.”

32. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61. § (1) A jogosultsági kritériumoknak megfelelő támogatási kérelmeket pontozással kell értékelni.
(2) Az (1) bekezdést
a) kiemelt kiválasztási eljárás,
b) területi kiválasztási rendszer eljárásrendben, ha a  meghirdetett felhívásra kizárólag a  területi szereplő vagy 
az általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet, és
c) a felhívás eltérő rendelkezése hiányában terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások
esetén nem kell alkalmazni.
(2) Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén
a) folyamatos elbírálás esetén a  beérkezés sorrendjében kell a  támogatási kérelmeket jogosultsági és tartalmi 
értékelésre bocsátani, valamint a  felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való 
megfelelés alapján kell a támogathatóságukról dönteni,
b) szakaszos elbírálás esetén legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követően 
kell a  támogatási kérelmeket jogosultsági és tartalmi értékelésre bocsátani, és az  egy szakaszban beérkezett 
kérelmek támogathatóságáról a  felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való 
megfelelés szerinti sorrendisége alapján kell dönteni,
c) az  egységes kérelemben benyújtott vagy egyéb terület-, illetve állatlétszám alapú támogatás igénybevételére 
benyújtott kérelem alapján akkor ítélhető meg támogatás, ha az megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi 
feltételnek.
(3) Standard kiválasztási eljárásrend esetén szakaszos elbírálást kell alkalmazni, amely során legkésőbb a felhívásban 
rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követően kell a  támogatási kérelmeket jogosultsági és tartalmi 
értékelésre bocsátani, és az egy szakaszban beérkezett kérelmek támogathatóságáról a  felhívásban előírt tartalmi 
értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kell dönteni.
(4) Kiemelt kiválasztási eljárásrend esetén a  támogatási kérelmek tartalmi értékelése során azt kell vizsgálni, hogy 
a határidőig benyújtott támogatási kérelmek megfelelnek-e a felhívásban előírt értékelési szempontoknak. A 102. § 
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(2)  bekezdés kivételével, ha a  Kbt. 40.  § (3)  bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárás dokumentációjának 
műszaki tartalmát az  irányító hatóság előzetesen jóváhagyta, az  értékelés során kizárólag a  projekt e  rendelet 
hatálya alá tartozó forrásból való támogathatósága vizsgálható. Ha a 62. § (2) bekezdés szerinti tartalmi értékelési 
szempontok alapján megállapítható, hogy a kérelem nem támogatható, az iránytó hatóság a kérelmet elutasíthatja 
azzal, hogy a támogatást igénylőnek új kérelmet kell benyújtania.”

33. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § (1) Az értékelésben és a  támogatási döntés előkészítésében részt vevőket a  támogatást igénylő támogatási 
döntésről történő tájékoztatása időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli. A  titoktartási kötelezettség nem 
terjed ki a  benyújtott támogatási kérelemnek a  projekt-kiválasztási eljárásban történő előrehaladásáról történő 
tájékoztatásra.
(2) Az  irányító hatóságnak biztosítania kell, hogy a  támogatási kérelmek tartalmi értékelése során alkalmazott 
mérlegelést igénylő és mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok
a) megfelelnek az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikk (3) bekezdés a) és d) pontjában, 
EMVA forrás esetén az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 49.  cikkében meghatározott 
feltételeknek,
b) biztosítják a támogatásra legalkalmasabb projekt kiválasztását,
c) biztosítják a  költséghatékonysági, fenntarthatósági és teljesítmény szempontból magas minőségű projektek 
kiválasztását,
d) olyan projektek kiválasztását teszik lehetővé, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az érintett beruházási prioritás 
specifikus céljaihoz,
e) biztosítják az állami támogatási szabályoknak való megfelelést.”

34. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § 
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A támogatási kérelemről az irányító hatóság dönt. Az irányító hatóság köteles a döntését részletesen indokolni, 
ha a projektjavaslatot
a) csökkentett elszámolható összköltséggel vagy támogatási összeggel támogatja,
b) a támogatási jogviszony létrehozásához szükséges feltételek teljesítésének esetén támogatja, vagy
c) elutasítja.
(2) Az irányító hatóság vezetőjének a támogatói döntés meghozatalához az NFK előzetes jóváhagyását kell kérnie, 
ha a projektjavaslat támogatását egymilliárd forintot meghaladó összegben javasolja megállapítani.
(2a) Nincs szükség a (2) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyásra
a) technikai segítségnyújtási projekt esetén,
b) kiemelt projekt esetén, ha a projekt irányító hatóság által javasolt támogatási összege nem haladja meg az éves 
fejlesztési keretben az e projekt támogatásaként meghatározott összeget.”

35. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § (1) Szakaszolt projekt második szakaszára a IX–XII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Szakaszolt projekt második szakaszára akkor köthető támogatási szerződés, vagy a támogatási szerződés akkor 
léphet hatályba, ha a  szakaszolt projekt kedvezményezettje a  részére nyújtott, az  első szakasz megvalósítására 
kötött támogatási szerződés alapján nyújtott előleggel elszámolt és vele szemben nincs fennálló követelés.”

36. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  projekt szakmai tartalma szerinti felelős irányító hatóság által benyújtott éves fejlesztési keret elfogadását 
követően a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot felügyelő irányító hatóság átadja a  projekt 
szakmai tartalmáért felelős irányító hatóságnak az  éves fejlesztési keretben elfogadott rá eső támogatási 
keretösszeg feletti rendelkezési jogot. A  projekt szakmai tartalma szerinti felelős irányító hatóságra e  támogatási 
keretösszeg tekintetében a 20–24. §-t kell alkalmazni.”

37. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 71. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  felhívásra benyújtott támogatási kérelmekben található közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiának 
legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:
a) a stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározását,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 7243

b) a  terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzését, beleértve az  erősségek, gyengeségek, 
lehetőségek és veszélyek elemzését,
c) a  stratégia és célkitűzései leírását, a  stratégia integrált és innovatív jellemzőinek leírását és a  célkitűzések 
hierarchiáját, beleértve a kimenetek vagy eredmények mérhető célértékeit,
d) a stratégia kidolgozásába történő közösségi bevonás folyamatának leírását,
e) cselekvési tervet, amely bemutatja, hogyan történik a célkitűzések alapján az intézkedések meghatározása,
f ) a stratégia irányítási és monitoring-intézkedéseinek leírását, amely bemutatja, hogyan képes a helyi akciócsoport 
végrehajtani a stratégiát, valamint az értékelésre vonatkozó konkrét intézkedések leírását, valamint
g) a stratégia pénzügyi tervét, ideértve az egyes érintett ESB-alapokból tervezett forráselosztást.
(2b) A  (2a) bekezdés c) pontja alkalmazása során az eredmények tekintetében mennyiségi és minőségi célértékek 
egyaránt meghatározhatók, valamint biztosítani kell, hogy a  stratégia összhangban álljon valamennyi, a  stratégia 
által érintett ESB-alap releváns programjával.”

 (2) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 71.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  § a  következő 
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell
a) a fejlesztési stratégia keretében meghirdetett felhívások tartalmi elemeit,
b) a benyújtandó támogatási kérelmek kiválasztási eljárását,
c) a helyi bíráló bizottság működési szabályait,
d) a  támogatott kérelmekben szereplő helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása során a  monitoringra vonatkozó 
elvárásokat,
e) azt, hogy a helyi akciócsoport működési költsége nem haladhatja meg a részére megítélt támogatás 15%- át, és
f ) azt, hogy a  működési költség a  helyi fejlesztési stratégia végrehajtására megítélt forrás felhasználásának 
arányában, a  (6) bekezdés szerinti szerződésben foglalt, a helyi fejlesztési stratégiai alapján meghatározott egyedi 
mérföldkövek szerint hívható le.
(8) A  közösségvezérelt helyi fejlesztésre szánt, a  (7)  bekezdés szerinti szerződés alapján folyósított támogatás 
kiterjed:
a) az  előkészítő támogatás költségeire, amely magában foglalja a  közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia 
végrehajtását szolgáló kapacitásfejlesztést, képzést és hálózatépítést,
b) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szerinti projektek végrehajtására,
c) a  közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési költségekre, 
valamint
d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szervezésére az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítése, 
a  stratégia előmozdítása és – a  potenciális kedvezményezettek támogatása érdekében – a  támogatási kérelmek 
előkészítésére.”

38. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  helyi fejlesztési stratégia keretében meghirdetett felhívásokat a  helyi akciócsoport a  71.  § (7)  bekezdésben 
meghatározott szerződés feltételei szerint készíti el.”

39. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. § A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetnek meg kell felelnie
a) az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/2014/EU 
bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 480/2014/EU bizottsági rendelet) 7.  cikkében meghatározott kritériumoknak, 
valamint
b) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 140. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak.”

40. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 74. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § 
a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha a  pénzügyi eszközök végrehajtására alapok alapján keresztül kerül sor, az  alapok alapját végrehajtó 
szervezetnek biztosítania kell, hogy az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  480/2014/EU 
bizottsági rendelet vonatkozó kritériumai teljesüljenek.
(2) A  pénzügyi közvetítők kiválasztását az  alapok alapját végrehajtó szervezet készíti elő az  irányító hatósággal 
együttműködve. Az  irányító hatóság köteles a  pénzügyi közvetítői felhívást legalább harminc nappal az  éves 
fejlesztési keretben meghatározott meghirdetési időpont előtt elektronikus formában megküldeni véleményezés 
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céljából az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek. Az  irányító hatóság a  pénzügyi közvetítői 
felhívást az  éves fejlesztési keretben foglalt meghirdetési időpontban közzéteszi a  www.szechenyi2020.hu 
honlapon.
(2a) Ha a  program, az  éves fejlesztési keret, valamely jogszabály módosítása miatt vagy egyéb okból szükségessé 
válik a pénzügyi közvetítői felhívás módosítása, az irányító hatóság haladéktalanul módosítja a pénzügyi közvetítői 
felhívást és erről – a  módosítások kiemelésével – közleményt készít. Az  irányító hatóság a  módosított felhívást és 
a közleményt megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.
(2b) Az alapok alapját végrehajtó szervezet a kiválasztási eljárás eredménye alapján előzetes döntési javaslatot tesz 
a pénzügyi közvetítők kiválasztására a Döntéselőkészítő-testület számára.”

41. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XIV. Fejezete a következő 28/A. alcímmel egészül ki:
„28/A. Vissza nem térítendő támogatással kombinált pénzügyi eszköz esetén alkalmazandó 
kiválasztási szabályok
74/A.  § (1) Vissza nem térítendő támogatással kombinált pénzügyi eszköz esetében (a  továbbiakban: kombinált 
projekt) mindkét támogatási formára vonatkozóan csak abban az  esetben köthető szerződés a  támogatást 
igénylővel, ha mindkét támogatási forma vonatkozásában támogatást megítélő támogatói döntéssel rendelkezik.
(2) A  kombinált projektről a  68.  § (1)  bekezdése szerinti határidőben kell döntést hozni, és a  81.  § (3)  bekezdése 
szerinti határidőben szerződést kötni.”

42. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„29. Támogatási szerződés, támogatási okirat és a pénzügyi eszközök esetén a végső 
kedvezményezettel kötött szerződés”

43. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 75. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Pénzügyi eszköz esetén ahol a 76–78. §, a 79. § (1)–(2a) bekezdése és a 31. alcím
a) támogatási szerződést említ, azon a  végső kedvezményezettel kötött szerződést vagy kezességvállalói 
nyilatkozatot,
b) kedvezményezettet említ, azon végső kedvezményezettet,
c) irányító hatóságot említ, azon pénzügyi közvetítőt,
d) támogatást említ, azon a pénzügyi eszközből megítélt összeget
kell érteni.”

44. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. § (1) A támogatási szerződés megkötése előtt az irányító hatóság helyszíni szemlét rendelhet el.
(2) Ha a támogatást igénylő több felhívásra is nyújtott be támogatási kérelmet, az irányító hatóság az egyik felhívás 
keretében lefolytatott helyszíni szemle eredményét a másik felhívás keretében is felhasználhatja.
(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható pénzügyi eszköz esetén.”

45. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés 
a következő e) ponttal egészül ki:
(A támogatási szerződés megkötéséhez vagy – ha a  felhívás lehetővé teszi – legkésőbb az  első kifizetési kérelemhez 
a kedvezményezett köteles benyújtani)
„d) kiemelt és az  57/A.  § (1)  bekezdése szerinti projektek kivételével a  projekt megvalósításának elindításához 
szükséges jogerős hatósági engedélyező határozatot, vagy az  annak megadására vonatkozó kérelem benyújtását 
igazoló dokumentumokat, és
e) az  olyan projektek esetén, amely keretében a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet terveznek 
végezni, a környezeti hatástanulmányt, vagy annak hiányában előzetes vizsgálati dokumentációt, ha az készült.”

46. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 78. §-a a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki)
„f ) mint költségvetési szerv, gazdasági társaság és az  ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi 
tulajdonában álló más gazdasági társaság kedvezményezett a  2007–2013 közötti programozási időszakban 
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az  európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a  támogatási szerződésben rögzített 
ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll, vagy
g) mesterségesen teremtette meg a  támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal 
a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.”

47. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább)
„a) a  támogatott tevékenység meghatározását, pénzügyi eszköz kivételével a  projektszintű mérföldköveket, 
a  műszaki-szakmai tartalom leírását, a  teljesítendő indikátorokat és azok célértékeit, teljesítésük határidejét, 
valamint a projektre vonatkozó horizontális követelmények egyértelmű, nyomon követhető meghatározását,
b) a támogatás összegét, a támogatási intenzitást, a támogatási kategóriát és az elszámolható költségeket, pénzügyi 
eszköz esetében a nyújtott forrás, vállalt kezesség összegét,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakpolitikai mutató nem teljesítéséért a kedvezményezett nem szankcionálható.”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezett a támogatási szerződésbe foglalva köteles nyilatkozni arról, hogy)
„f ) az  elmúlt három pénzügyi évben számára mekkora összegű, az  Atr. 2.  § 1.  pont a)–d)  alpontja szerinti csekély 
összegű (de minimis) támogatást ítéltek meg.”

 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Pénzügyi eszközök esetén a (2) bekezdés d) pontját nem kell alkalmazni.
(2b) EMVA forrásból származó támogatás kedvezményezettje a  támogatási szerződében nyilatkozik annak 
tudomásulvételéről, hogy
a) a  megítélt támogatást a  kifizető ügynökség a  908/2014/EU európai bizottsági rendelet 28.  cikke alapján 
a kedvezményezettet terhelő, az  intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás 
megfizetettnek minősül,
b) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legfeljebb az egymillió forintot nem haladja meg, a köztartozással 
csökkentett támogatási összegre jogosult,
c) ha köztartozása a  megítélt támogatás 5%-át, de legalább az  egymillió forintot meghaladja, nem fizethető ki 
támogatás a részére, amíg köztartozását nem rendezte.”

48. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetén kizárólag előleg fizetése esetén kell az  előleg 
összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani. Biztosítékként kizárólag készpénzletét, vagy az  (1) bekezdés 
a), d), e) pontjában meghatározott biztosíték ajánlható fel.”

49. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetén a kifizető ügynökség a felhívás eltérő rendelkezése 
hiányában a 907/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk alapján adhat felmentést a biztosíték nyújtása alól.”

50. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 31. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„31. A támogatási szerződés, pénzügyi eszközök esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződés 
módosítása”

51. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés b)–d) pontját a pénzügyi eszközökre nem kell alkalmazni.”

52. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentéseket – a  kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a  következő alapelvek figyelembevételével 
kell elbírálni:)
„l) nem módosítható a  projekt fizikai befejezésének határideje a  felhívásban, pénzügyi eszközök esetében 
a pénzügyi közvetítővel megkötött finanszírozási megállapodásban rögzített végső határidőn túl.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c), e), j) és k) pontját a pénzügyi eszközökre nem kell alkalmazni.”
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53. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték 
csökkenése esetén a  műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, az  1.  melléklet 65.4.  pont c)  alpontját 
szükséges alkalmazni.”

54. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Átalakulás esetén a jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a felhívásban, a pénzügyi közvetítői 
felhívásban vagy a  pénzügyi eszköz termékleírásában foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az  irányító hatóság  
– pénzügyi eszközök esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet is – előzetesen hozzájárul.
(2) A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a felhívásban vagy 
a pénzügyi eszköz termékleírásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az irányító hatóság – pénzügyi eszközök 
esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet is – előzetesen hozzájárul. A projekt átruházása során a projekt céljai 
nem módosulhatnak.”

55. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság jogosult – a  Ptk.-ban és a  támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett – 
a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha a következő feltételek közül legalább 
egy bekövetkezik:)
„h) a 78. § b), c), e) vagy g) pontjában foglalt körülmény a támogatási szerződés megkötését követően jut az irányító 
hatóság tudomására.”

56. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdés d) pont dd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A finanszírozási megállapodásnak az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III.  mellékletében 
meghatározottakon túl tartalmaznia kell
azt, hogy az  alapok alapját végrehajtó szervezet a  finanszírozási megállapodás teljesítésének ellenőrzése érdekében 
köteles az irányító hatóság részére havonta írásban beszámolni)
„dd) szabálytalanság jelentéstételi kötelezettsége kapcsán a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett által 
elkövetett szabálytalanságokról, és”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A finanszírozási megállapodásnak az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III.  mellékletében 
meghatározottakon túl tartalmaznia kell)
„e) olyan ellenőrzési rendszer felállításának kötelezettségét, amely a  csalások és a  támogatások szabálytalan 
felhasználásának megelőzését, feltárását szolgálja.”

57. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 93. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  finanszírozási megállapodásban foglaltak alapján az  alapok alapját végrehajtó szervezet negyedévente 
jogosult az irányítási költségek megtérítésére vonatkozó előleget igényelni.
(6) Az irányítási költségek megtérítésére vonatkozó előleggel a tárgyévet követő év március 31-ig el kell számolnia 
az  alapok alapját végrehajtó szervezetnek. Az  alapok alapját végrehajtó szervezet az  irányító hatóság részére 
visszafizeti az előleg azon összegét, amellyel határidőn belül nem számolt el.”

58. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XV. Fejezete a következő 33/A. alcímmel egészül ki:
„33/A. Pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás
94/A. § (1) Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (5) bekezdése szerint az alapok alapját 
végrehajtó szervezet a végrehajtás egy részének lebonyolításával pénzügyi közvetítőt bízhat meg.
(2) A  pénzügyi közvetítővel megkötött finanszírozási megállapodásnak az  1303/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet IV.  mellékletében meghatározottakon túl az  alapok alapját végrehajtó szervezettel kötött 
finanszírozási megállapodásban foglaltaknak megfelelően tartalmaznia kell
a) a pénzügyi termékekből származó forráslehívásra alkalmazandó szabályokat,
b) a  pénzügyi termékekből származó források egyéb forrástól történő elkülönített nyilvántartására, valamint 
e  források elszámolására vonatkozó rendelkezéseket, beleértve a  pénzügyi közvetítő díjazása céljából nyújtott 
forrást is,
c) a  pénzügyi eszközből nyújtott forrás felhasználását igazoló dokumentumok rendelkezésre állását illető 
szabályokat,
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d) a pénzügyi eszközökből származó kamat és más nyereség felhasználásának megfelelő nyilvántartására vonatkozó 
rendelkezéseket,
e) a pénzügyi közvetítő adatszolgáltatásra és ellenőrzési tevékenységre vonatkozó kötelezettségeit.
94/B.  § (1) Az  alapok alapját végrehajtó szervezet a  pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodást 
felmondhatja, ha
a) a  pénzügyi közvetítő pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó tevékenysége meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, vagy a finanszírozási megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
b) a  pénzügyi közvetítő megszegi a  finanszírozási megállapodásban foglalt, vagy jogszabályi kötelezettségeit, így 
különösen a pénzügyi eszközök szabályszerű megvalósítását nem ellenőrzi.
(2) A  pénzügyi közvetítő a  finanszírozási megállapodás felmondása esetén köteles mindenben együttműködni 
az  alapok alapját végrehajtó szervezettel, illetve az  irányító hatósággal a  finanszírozási megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően.”

59. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 34. alcíme a következő 94/C. §-sal egészül ki:
„94/C. § E fejezet alkalmazásában pénzügyi eszközök esetén
a) támogatási szerződés alatt finanszírozási megállapodást vagy pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási 
megállapodást,
b) kedvezményezett alatt a pénzügyi közvetítőt is
kell érteni.”

60. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó költség csak a  projekt szakmai előrehaladásának 
arányában számolható el. A projektek pénzügyi lebonyolítása során a kifizetett és az összes projektmenedzsmentre 
jutó támogatás aránya legfeljebb 10 százalékponttal haladhatja meg a  teljes projekt vonatkozásában kifizetett és 
megítélt támogatás arányát. A 87. § (1) bekezdés c) pont szerinti esetben a projektmenedzsment tevékenységhez 
kapcsolódó költségre támogatás nem folyósítható az e bekezdésben rögzített arány helyreállításáig.”

61. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 37. alcíme a következő 110/A–110/C. §-sal egészül ki:
„110/A.  § A  kedvezményezett projektszintű, a  kincstár program szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, 
a  projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és legalább 2027. december 31-ig 
megőriz.
110/B.  § A  kedvezményezett köteles a  projekt végrehajtása érdekében kötött szerződéseknek a  támogatás 
kifizetése szempontjából releváns adatait a  monitoring és információs rendszerben rögzíteni a  szerződés 
megkötését követően, legkésőbb a szerződés alapján elszámolni kívánt költség kifizetési igénylés keretében történő 
benyújtásáig.
110/C.  § Ha felhívás vagy támogatási szerződés nem zárja ki, szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra 
legfeljebb százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.”

62. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 111. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Európai Bizottságtól érkező éves, illetve kezdeti előfinanszírozás, időközi kifizetések és végsőegyenleg-
kifizetés fogadására az igazoló hatóság egy, összevont – az EMVA kivételével – valamennyi program és alap forrásait 
kezelő, magyar forint pénznemben vezetett pénzforgalmi számlát nyit a kincstárban, amely felett az igazoló hatóság 
rendelkezik. EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség által kezelt magyar forint pénznemben vezetett pénzforgalmi 
számla szolgál az éves, illetve kezdeti előfinanszírozás, időközi kifizetések és végsőegyenleg-kifizetés fogadására.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 111. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az EFK-ról átutalást indítani:)
„e) EMVA esetén:
ea) ha a  kedvezményezettnek köztartozása van az  adóhatóságok adónemenként vezetett számláira, a  79.  § 
(2b) pontban foglaltak szerint,
eb) visszatartási jog érvényesítése során a kifizető ügynökség egyéb jogcímen kezelt számláira
lehet.”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 111. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) EFK-ra jóváírásként érkezhet különösen a  kedvezményezett által bármilyen jogcímen történő visszafizetés, 
megelőlegezett közösségi forrásnak az  igazoló hatóság, illetve kifizető ügynökség forint pénzforgalmi számlájáról 
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történő visszapótlása, a kifizető ügynökség számláiról a kompenzációs forrásrendezés, a támogatási összeg fejezeti 
elosztási bankszámláról történő biztosítása, és a programszámláról történő visszafizetés összege.”

63. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. alcíme a következő 113/A. §-sal egészül ki:
„113/A. § (1) A kifizető ügynökség euróban számol el az Európai Bizottsággal.
(2) A  Vidékfejlesztési Program tekintetében a  kiadásigazoló nyilatkozatok kiállításakor minden fizetési vagy 
visszafizettetési műveletre vonatkozóan az  Európai Központi Bank által azon hónapot megelőzően megállapított 
utolsó előtti átváltási árfolyamot kell alkalmazni, amely hónap folyamán a  műveleteket a  kifizető ügynökség 
számláin lekönyvelték.
(3) Az Európai Bizottság részére benyújtott kiadásigazoló nyilatkozat és az éves beszámoló a  teljesített kiadásokat 
tartalmazza.
(4) A  kifizető ügynökség a  908/2014/EU bizottsági rendelet 22.  cikk (1) és (2)  bekezdésében meghatározott 
tartalommal és gyakorisággal összeállítja a kiadásigazoló nyilatkozatot és az SFC rendszeren keresztül megküldi azt 
az Európai Bizottság részére.
(5) A  kifizető ügynökség által alkalmazott információs rendszer biztonságának a  907/2014/EU bizottsági rendelet 
I. mellékletének 3. B. i. és ii. pontjában meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.”

64. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 114. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azt követően, hogy a  jogosan igénybe vett támogatás teljes összege kiutalásra került a  kedvezményezett, 
a  szállító vagy az  engedményes részére, valamint a  kedvezményezetti követelések megtérítésre kerültek 
a  költségvetés részére, az  igazoló hatóság, illetve a  kifizető ügynökség a  monitoring és információs rendszer 
alapján utólagosan elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által előfinanszírozott összegét, 
a rendezett követeléseket, valamint a szükséges korrekciókat. Ezt követően – ha a rendelkezésre álló európai uniós 
források lehetővé teszik – nettó módon átutalja a  jóváhagyott összeget a  pénzforgalmi számlájáról a  vonatkozó 
fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, amelynek során az igazoló hatóság rendelkezik a jogosult 
számla vonatkozásában a megfelelő bevételi és kiadási tételek bruttó elszámolásáról.
(2) Ha a  közösségi hozzájárulás rendezés eredménye az, hogy az  irányító hatóságnak kell utalnia a  különbözetet 
az  igazoló hatóság felé, úgy az  igazoló hatóság felszólításának kézhez vételétől számított tizenöt napon belül 
az  irányító hatóság a  megjelölt összeget visszafizeti. EMVA forrás esetén a  kifizető ügynökség az  irányító 
hatósággal történő elszámolás jóváhagyását követő tizenöt napon belül teljesíti a  vonatkozó fejezeti kezelésű 
előirányzat-felhasználási keretszámláról az  EMVA forrásait kezelő forint pénzforgalmi számlára a  szükséges összeg 
visszafizetését. Az irányító hatóság és a kifizető ügynökség nettó módon utalja a jóváhagyott összeget a vonatkozó 
fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról az  igazoló hatóság pénzforgalmi számlájára, illetve 
az EMVA forrásait kezelő forint pénzforgalmi számlára, bruttó módon elszámolva.”

65. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  biztosítékok iratanyagát az  elektronikus benyújtással egyidejűleg papíron is be kell nyújtani a  123.  § 
(4) bekezdésben foglaltak szerint.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bármely előleget folyósítani akkor lehet, ha)
„c) a  biztosítékadásra kötelezett legkésőbb az  előlegigénylési kérelem benyújtásáig igazolja a  XV. Fejezetben 
meghatározott összegű biztosíték rendelkezésre állását,”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés 
a következő f ) ponttal egészül ki:
(Bármely előleget folyósítani akkor lehet, ha)
„e) első kifizetési igénylés esetén, ha a felhívás lehetővé tette, a kedvezményezett benyújtja a 77. § (1) bekezdésében 
előírt dokumentumokat,
f ) a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.”

 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  kedvezményezett az  előleggel nem vagy csak részben számol el, úgy a  kifizetett, de el nem számolt 
támogatási előleget a XXIII. Fejezet szabályai szerint köteles visszafizetni.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 7249

66. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. alcíme a következő 115/A. §-sal egészül ki:
„115/A.  § (1) Ha az  előlegigénylés hiányos vagy hibás, a  beérkezéstől számított hét napon belül legfeljebb 
tizenöt napos határidő kitűzésével, az  adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, 
hiánypótlásra kell felhívni a kedvezményezettet, a 37. §-ban foglaltak figyelembevételével.
(2) Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.
(3) Ha a  kedvezményezett által benyújtott előlegigénylés ellentmondásos információkat tartalmaz, 
az  irányító hatóság az  információk további részletezését, pontosítását, az  ellentmondások feloldását kérheti 
a kedvezményezettől legfeljebb háromnapos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában, a 37. §-ban foglaltak 
figyelembevételével.
(4) A  hiánypótlásra és a  tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló időtartam a  jogszabályban előírt 
kifizetési határidőt felfüggeszti.
(5) Ha a kedvezményezett a hiánypótlást, illetve a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be, 
vagy az előírt határidőt elmulasztja, az előlegigénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.
(6) Ha az  előlegigénylési kérelem ellenőrzése során nem merült fel olyan ok, amely miatt a  támogatás kifizetését 
fel kellene függeszteni, az  irányító hatóság a  támogatást az előlegigénylés beérkezésétől számított tizenöt napon 
belül kifizeti. A  kifizetésre rendelkezésre álló határidő felfüggesztésére a  133.  § (2)  bekezdését, és a  134.  §-t kell 
alkalmazni.”

67. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A támogatási előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a támogatás)
„d) EMVA forrás esetében 50%-át.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott összeghatárt és százalékos mértéket a  Kormány európai uniós 
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére 
az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
megemelheti, ha a  kedvezményezett – vagy technikai segítségnyújtási projektek esetén az  irányító hatóság – 
a  támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a  magasabb támogatási előleg 
mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.
(4) E § szerinti támogatási előleg a 115. § (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén is csak akkor 
igényelhető, ha a felhívás nem írta elő az egyszeri elszámolás kötelezettségét.”

68. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  támogatási előlegnyújtás ütemezésének igazodnia kell a  projekt megvalósítása során a  költségek 
felmerüléséhez.
(2) A támogatási előleg igénylésére és folyósítására több részletben is sor kerülhet.”

 (2) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117.  § a  következő (7a)  bekezdéssel egészül ki és a  § (8)  bekezdése helyébe 
következő rendelkezés lép:
„(7a) A támogatási előleggel való teljes elszámolást követően az előleg a még el nem számolt támogatásnak a 116. § 
(2) és (3)  bekezdése szerinti mértékéig, illetve összegéig újra igényelhető, ha erre a  felhívás, illetve a  támogatási 
szerződés lehetőséget biztosít.
(8) A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni oly módon, hogy a  támogatási 
előleg teljes összege erejéig rendelkezésre álljon a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott, 
alátámasztó dokumentumokkal igazolt és az irányító hatóság vagy a kifizető ügynökség által elfogadott költség.”

69. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 43/A. alcímmel egészül ki:
„43/A. A szállítói előleg további szabályai
118/A. § (1) Szállítói finanszírozás esetén a kedvezményezett a közte és a szállító közötti szerződés alapján a szállítói 
előleg elszámolható összegére jutó támogatásra nyújthat be előlegigénylési kérelmet. Az  előleget az  irányító 
hatóság közvetlenül a szállító részére folyósítja.
(2) A szállítói előleg a kedvezményezett és a szállító közötti szerződésben foglalt – tartalékkeret nélküli – összegre 
igényelhető. A szállítói előleg igényléséhez be kell nyújtani az előlegbekérő dokumentumot az irányító hatósághoz.
(3) Ha a 128. § (3)–(5) bekezdésére tekintettel releváns, az előlegigénylés keretében a kedvezményezettnek igazolnia 
kell az önerő kifizetését.
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(4) A  kedvezményezett a  szállító által – a  szállítói előleg folyósítását követően – kiállított előlegszámlát annak 
beérkezését követő öt napon belül köteles záradékolni, és benyújtani az irányító hatóságnak.
(5) A szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik.”

70. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 120.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § 
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  kedvezményezett a  támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tíz 
napon belül köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a  projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt 
költségekről, a  projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a  kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai 
beszámoló keretében a  műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a  projekt eredményességéről, valamint 
hatékonyságáról.
(2) Időközi kifizetési igénylést a  mérföldkőben vállalt eredmények teljesülése esetén a  mérföldkő elérését 
megelőzően is be lehet nyújtani.
(2a) Időközi kifizetési igénylést a projekt keretében felmerült költségek elszámolása érdekében mérföldkövek között 
is be lehet nyújtani, ekkor a szakmai beszámoló nem képezi a kifizetési igénylés részét.”

71. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„123.  § (1) A  kifizetés igénylése elektronikusan, az  elektronikus alkalmazások használatának szabályai szerint 
történik.
(2) A  kifizetési igényléshez a  4.  melléklet szerinti alátámasztó dokumentumok eredeti példányát kell elektronikus 
formában – papír alapú dokumentumok esetén szkennelve – csatolni a  Pályázati e-ügyintézés felületen, a  124.  § 
szerinti összesítők kivételével, amelyek kitöltése elektronikusan történik.
(3) A biztosítékok iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papír alapon is be kell nyújtani. 
A  támogatás jóváhagyásának feltétele a  biztosítékok eredeti papír alapú példányának az  irányító hatósághoz 
történő beérkezése. Ha a  biztosítékok iratanyaga nem érkezik be az  irányító hatósághoz cégszerűen aláírt eredeti 
példányban a  hiánypótlás kiküldésére rendelkezésre álló határidőig, akkor a  biztosítéki iratanyag megküldését 
a hiánypótlásban elő kell írni a kedvezményezett számára.
(4) Ha a Pályázati e-ügyintézés felület infrastrukturális feltételei nem vagy részben biztosítottak és emiatt a 197. §  
(3) és (4) bekezdése szerint kell eljárni, a 4. melléklet szerinti alátámasztó dokumentumok közül eredeti példányban 
kell benyújtani
a) a kedvezményezett hiteles aláírásával ellátott kifizetési kérelem formanyomtatványt,
b) a biztosítéknyújtási kötelezettség esetén a biztosítékok iratanyagát, és
c) az összesítők kedvezményezett által cégszerűen aláírt elektronikus példányát.
(5) Ha a Pályázati e-ügyintézés felület infrastrukturális feltételei nem vagy részben biztosítottak és emiatt a 197. § 
(3) és (4) bekezdése szerint kell eljárni, a 4. mellékletben felsorolt – a (4) bekezdésben nem rögzített – dokumentum 
esetén elegendő a  hiteles másolat benyújtása. Hiteles másolatként a  kedvezményezett részéről cégjegyzésre 
jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által megfelelő módon aláírt másolat fogadható el.”

72. § (1) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 124.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  § a  következő  
(1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha a  felhívás, illetve a  támogatási szerződés valamely elszámolható költségtípus esetén lehetővé tette, 
utófinanszírozás esetén a kifizetési igénylés keretében a költségeket összesítőkön kell elszámolni.
(1a) A  kifizetési igényléshez annyi összesítőt kell mellékelni, ahány típusú költség felmerül, és elszámolásra 
benyújtásra kerül.
(1b) Az  összesítőkhöz az  abban szereplő költségek elszámoló bizonylatait nem kell benyújtani, kizárólag 
az összesítők, illetve – ha releváns – a 4. melléklet szerinti alátámasztó dokumentumok szolgálnak alátámasztásul 
a költségek elszámolására.
(1c) Az összesítőben szereplő költségek alátámasztó dokumentációját helyszíni ellenőrzés keretében e rendeletben 
meghatározottak szerint kell ellenőrizni.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 124. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  helyszíni ellenőrzés keretében lehetőség van az  összesítőben szereplő tételek elszámolási bizonylatai 
záradékolásának ellenőrzésére.”
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73. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 125. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kis támogatástartalmú bizonylatokat, kifizetési bizonylatokat és a kapcsolódó 
alátámasztó dokumentumokat nem kell benyújtani a  kifizetési igénylésben, kizárólag az  összesítő szolgál 
alátámasztásul a költségek elszámolására.”

74. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 45. alcíme a következő 126/A. §-sal egészül ki:
„126/A.  § A  kedvezményezett a  kifizetési igénylés keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített 
elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – 
ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot.”

75. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kedvezményezett legkésőbb az  első kifizetési igénylés benyújtásáig adott nyilatkozata alapján 
a  projektmegvalósítás időszakában a  megítélt támogatás 90%-áig a  kifizetési igénylésben szereplő elszámolni 
kívánt költségeket teljes egészében, szállítói finanszírozás esetén az  önerő teljesítése nélkül, lehívhatja (halasztott 
önerő). A  megítélt támogatási összeg 90%-ának kifizetését követően fennmaradó támogatást a  záró kifizetési 
igénylés keretében a felmerült összes költség elszámolásra történő benyújtásával együtt igényelheti.”

76. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás folyósításának feltétele utófinanszírozás és szállítói finanszírozás esetén – az  átalány alapú 
elszámolás, a  mezőgazdasági kockázatkezelési támogatás, valamint a  jövedelem-kompenzációs támogatások 
kivételével – a  fizikai és pénzügyi teljesítés igazolása a  kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylésben. 
Szállítói finanszírozás esetén, ha a  128.  § (3)  bekezdés alkalmazására kerül sor, a  pénzügyi teljesítést a  támogatás 
90%-ának kifizetéséig nem kell igazolni.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. alcíme a következő 129/A. §-sal egészül ki:
„129/A.  § (1) Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén, ha a  végső kedvezményezett 
egyszeri elszámoló és az  elszámolható összköltség csökken, a  támogatási összeg kiszámításánál a  tényleges 
elszámolható összköltségből levonásra kerül az  önerő és a  már kifizetett hitel összege. Az  így fennmaradó rész 
támogatásként kifizethető, ha az egyes támogatási formák aránya megfelel a felhívásban rögzítetteknek.
(2) Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén, ha a  végső kedvezményezett egyszeri 
elszámoló és a megítélt teljes hitelösszeg nem került folyósításra, a vissza nem térítendő támogatás igénybevételét 
követően újabb hitelrészlet igénylésére nincs lehetőség.
(3) Ha a  vissza nem térítendő támogatás után igényelt hitelrész kettős finanszírozást eredményez, akkor 
szabálytalansági eljárást kell indítani.”

77. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 130. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  irányító hatóság az  engedményezésekkel kapcsolatos adatokat a  monitoring és információs rendszerben 
nyilvántartja.”

78. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 131. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  elszámoló bizonylat nem tartalmazza a  fizikai teljesítés dátumát, vagy folyamatos teljesítésű 
tevékenységről szól, úgy a  számlán szereplő összeget az  elszámoló bizonylat keltezésének napján érvényes, 
az  MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani forintra. Ha utófinanszírozási módban 
a kedvezményezett előleget fizetett, az előleg támogatástartalma a rész- vagy végszámlán szereplő fizikai teljesítés 
napján érvényes, a MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kerül forintra átszámításra.”

79. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a kedvezményezett a hiánypótlást vagy a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be, 
illetve a hiány pótlására és a hiba javítására a kitűzött határidőn belül nem kerül sor, az  időközi kifizetési igénylést 
a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Záró kifizetési igénylés esetén az  irányító hatóság több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel 
a kedvezményezettet és több alkalommal is feltehet részére tisztázó kérdést. Ezt az eljárást az irányító hatóság első 
hiánypótlási felhívásának vagy első tisztázó kérdésének kedvezményezett általi kézhezvételét követő hatvan napon 
belül le kell zárni.”



7252 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 

80. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 135. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) EMVA forrásból megvalósuló projekt esetén a (2) bekezdés b) pontját és a (3) bekezdést a 79. § (2b) bekezdés 
b) pontjára figyelemmel kell alkalmazni.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 135/A. §-sal egészül ki:
„135/A. § (1) EMVA forrásból nyújtott támogatások esetén, ha az ugyanazon kifizetési igénylés keretében igényelt 
támogatás több mint 10%-kal meghaladja a  jóváhagyott elszámoló bizonylatok alapján folyósítható támogatás 
összegét, a  kifizető ügynökség a  különbözettel csökkenti a  folyósítható támogatás összegét. A  csökkentés nem 
haladhatja meg a folyósítható támogatás teljes összegét.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a kifizető ügynökség nem csökkenti a támogatást, ha a kedvezményezett bizonyítja, 
hogy nem felróható neki a  nem támogatható összeg kifizetési igénylésben való szerepeltetése, vagy ha a  kifizető 
ügynökség más módon meggyőződött arról, hogy az az érintett kedvezményezettnek nem felróható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szankció alkalmazandó a helyszíni ellenőrzések során feltárt nem elszámolható költségekre 
is. Ebben az esetben az érintett projekt vonatkozásában felmerült halmozott kiadásokat kell megvizsgálni.”

81. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a projekt kedvezményezettje konzorcium, az alábbi szabályokat a projekt egészét tekintve kell értelmezni:)
„d) az  előleg elszámolásának megkezdésére vonatkozó előírás ide nem értve a  117.  § (7)  bekezdés szerinti 
kötelezettséget, amely tagonként teljesítendő.”

82. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 144. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  irányító hatóság a  jóváhagyott utalványozási szabályzatnak megfelelő hitelesítést rendszeresen, 
mintavétellel ellenőrzi.
(2b) A  kedvezményezett a  (2)  bekezdés szerint jóváhagyott utalványozási szabályzat módosítását köteles 
haladéktalanul bejelenteni az irányító hatóságnak jóváhagyás céljából.”

83. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 146. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen)
„c) a kifizetés igényléshez benyújtott összesítőkhöz kapcsolódó elszámoló bizonylatokat,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 146. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) EMVA forrás esetében a  helyszíni ellenőrzésre vonatkozó szabályokat az  1306/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések 
és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági 
rendeletében (a  továbbiakban: 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet) foglalt ellenőrzési szabályok szerinti 
eltérésekkel kell alkalmazni.”

84. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés alkalmazása során az alapok alapját végrehajtó szervezet nem minősül kedvezményezettnek.
(1b) A  pénzügyi eszközök esetében a  pénzügyi közvetítő nyújthat be kifogást az  alapok alapját végrehajtó 
szervezetnél az  alapok alapját végrehajtó szervezet pénzügyi közvetítők kiválasztásával kapcsolatos eljárásával 
és az  alapok alapját végrehajtó szervezet pénzügyi közvetítőkkel kötött finanszírozási megállapodásban foglaltak 
betartásával kapcsolatos eljárása során hozott döntésével szemben.
(1c) A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást 
elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt ügyintézőként, illetve döntéshozóként az, aki 
a  kifogás által érintett projekt kiválasztási eljárásában, illetve a  támogatási döntés előkészítésében –  pénzügyi 
eszközök esetében az, aki a  pénzügyi közvetítők kiválasztásával, illetve a  pénzügyi közvetítőkkel kötött 
finanszírozási megállapodásban foglaltak betartásával kapcsolatos eljárásban – részt vett.”

85. § (1) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 153.  § (1)  bekezdés g)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint 
a bekezdés a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha)
„g) a  kifogás kizárólag a  döntés olyan elemére irányul, amely által előidézett jogsértés a  sérelmezett eljárás 
megismétlésével nem orvosolható,
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h) a kifogást tartaléklista megszüntetéséről hozott döntés ellen terjesztették elő, vagy
i) a kifogást nem az elektronikus alkalmazáson keresztül terjesztették elő.”

 (2) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 153.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  § a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  irányító hatóság, a  közreműködő szervezet, a  kifizető ügynökség vagy az  alapok alapját végrehajtó 
szervezet a  döntése ellen benyújtott kifogást, az  abban foglaltakkal kapcsolatos írásbeli szakmai álláspontját és 
az  ügyben keletkezett dokumentációt a  kifogás beérkezésétől számított tizenöt napon belül – a  közreműködő 
szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet az irányító hatóság útján – megküldi az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszternek elbírálásra.
(3a) Ha az  irányító hatóság, a  közreműködő szervezet, a  kifizető ügynökség vagy az  alapok alapját végrehajtó 
szervezet a  (3)  bekezdésben meghatározott határidőn belül megállapítja, hogy a  kifogással támadott döntés 
jogszabálysértő, a  döntést saját hatáskörben felülvizsgálja. Ennek során a  kifogásban foglaltaknak részben vagy 
egészben helyt ad, egyúttal gondoskodik a  jogszerű állapot helyreállításáról. Az  e  bekezdés alapján hozott 
döntésről haladéktalanul értesíteni kell a támogatást igénylőt, a pénzügyi közvetítőt vagy a kedvezményezettet, és 
ha a  döntést az  irányító hatóság hozta, a  közreműködő szervezetet is. Az  e  bekezdés alapján hozott döntés ellen 
ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az ellen, amely ellen a kifogást benyújtották.”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 153. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a  kifogás tárgyában hozott döntésről az  indokok 
megjelölésével értesíti a kifogás benyújtóját, valamint azt a szervet, akinek a döntése ellen a kifogást benyújtották.”

86. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 156. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szabálytalansági eljárás megindítására, szabálytalanság megállapítására kizárólag a  támogatási szerződés 
megkötését, pénzügyi eszközök esetén a finanszírozási megállapodás, a pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási 
megállapodás vagy a  végső kedvezményezettel kötött szerződés megkötését, kezességvállalás esetén 
a kezességvállalási nyilatkozat kiadását követően kerülhet sor.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 156. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Pénzügyi eszköz esetén ahol e Fejezet és – az 57. alcím kivételével – a XXII. Fejezet
a) kedvezményezettet említ, azon végső kedvezményezettet vagy pénzügyi közvetítőt is,
b) támogatási szerződést vagy támogatási jogviszonyt említ, azon végső kedvezményezett tevékenysége körében 
felmerült szabálytalanság esetén végső kedvezményezettel kötött szerződést, az alapok alapját végrehajtó szervezet 
vagy a  pénzügyi közvetítő tevékenysége körében felmerült szabálytalanság esetén finanszírozási megállapodást, 
illetve pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodást,
c) irányító hatóságot említ, azon a pénzügyi közvetítő és a végső kedvezményezett tevékenysége körében felmerült 
szabálytalanság esetén az alapok alapját végrehajtó szervezetet,
d) irányító hatóság vezetőjét említ, azon a pénzügyi közvetítő és a végső kedvezményezett tevékenysége körében 
felmerült szabálytalanság esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet szabálytalansági döntéshozó testületét
kell érteni.
(2b) Vidékfejlesztési program esetén, ha a szabálytalansági eljárás megindítására okot adó körülmény a támogatási 
szerződés megkötését megelőzően következett be, de a támogatási szerződés megkötését követően jut a kifizető 
ügynökség tudomására, a szabálytalansági eljárást az irányító hatóság folytatja le.”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 156. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jogorvoslati eljárásban nem járhat el, aki a szabálytalansági ügy elintézésében részt vett. Ez nem vonatkozik 
a 169. § (2) bekezdés és 170. § szerinti eljárásra.”

87. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (5) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az irányító hatóság vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el 
az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)
„f ) az Európai Bizottság, az adott szervezet belső ellenőrzési egysége, az igazoló hatóság vagy bármely, ellenőrzést 
végző szervezet megállapításait elfogadja,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el 
az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)
„j) a jogkövetkezményt közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus határozza meg.”
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 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Pénzügyi eszköz esetén az (5) bekezdés f ) pontja alapján az alapok alapját végrehajtó szervezet az ott felsorolt 
szervezetek megállapításai nyomán akkor nem folytat le szabálytalansági eljárást, ha az  irányító hatóság ehhez 
hozzájárul.
(5b) Pénzügyi eszköz esetén az  (5)  bekezdés g)–h)  pontját, az  alapok alapját végrehajtó szervezet által kivizsgált 
szabálytalansági ügyek esetében az (5) bekezdés i) pontját nem kell alkalmazni.”

88. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 163. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell)
„j) bűncselekmény gyanúja esetén az erre való utalást,”

89. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  § a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Szabálytalanság megállapítása esetén az irányító hatóság a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
a) a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
visszafizetésére kötelezés,
b) a támogatási szerződéstől történő elállás,
c) pénzügyi eszközök esetén a  finanszírozási megállapodás felmondása vagy a  végső kedvezményezettel kötött 
szerződés felmondása,
d) az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő esetében az irányítási díj csökkentése,
e) e rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből történő kizárás határozott időre, legfeljebb öt évre, 
vagy
f ) uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezmény.
(3a) Ha a  szabálytalanság megállapítását megelőzően a  pénzügyi közvetítő az  érintett ügyletet felmondja, vagy 
saját forrásából megfinanszírozza és az  európai uniós forrást visszatéríti az  alapok alapját végrehajtó szervezet 
részére és vállalja, hogy a  visszatérített uniós forrást harminc napon belül szabályosan kihelyezi, az  adott ügylet 
vonatkozásában nem kell szabálytalanságot megállapítani.”

90. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 169. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Pénzügyi eszközök esetében az (1) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy az alapok alapját végrehajtó szervezet 
a szabálytalansági döntés elleni jogorvoslatot és mellékleteit az irányító hatóság útján terjeszti fel az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszterhez.”

91. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  irányító hatóság a  támogatást részben vagy egészben visszavonja, vagy a  támogatási szerződéstől 
bármelyik fél eláll, illetve az  alapok alapját végrehajtó szervezettel, pénzügyi közvetítővel vagy a  végső 
kedvezményezettel szemben szabálytalanság kerül megállapításra, vagy egyéb okból kifolyólag visszafizetési 
kötelezettségük keletkezik, a  kedvezményezett az  addig folyósított támogatás, illetve kifizetett halasztott önerő 
visszavonással érintett összegét, valamint a  az alapok alapját végrehajtó szervezet, a  pénzügyi közvetítő vagy 
a  végső kedvezményezett a  visszavonással érintett összeget a  Ptk. 6:47.  §-a szerinti kamattal növelt mértékben 
a  visszafizetésre kötelezés közlésétől számított harminc napon belül köteles visszafizetni. A  kamatszámítás kezdő 
időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (5) bekezdést pénzügyi eszközök esetén nem kell alkalmazni.”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 175/A. §-sal egészül ki:
„175/A. § Ha a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének feltételei bekövetkeznek, EMVA esetén a kifizető 
ügynökség a kedvezményezett tartozását meghatározott agrártámogatások jövőbeni kifizetéseiből visszatartja.”

92. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 176.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § 
a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  irányító hatóság, az  alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a  pénzügyi közvetítő a  visszafizetésre 
kötelezés időpontjában már folyamatban lévő csőd, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési-, valamint 
egyéb, a  kedvezményezett, pénzügyi közvetítő és a  végső kedvezményezett fizetésképtelenségével, illetve 
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megszüntetésével összefüggésben induló eljárásba – a  (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – bekapcsolódik, illetve 
követelését bejelenti, ha ez adott eljárás természetével összefér.
(2a) Az eljárásba történő bekapcsolódást, illetve a követelés bejelentését megelőzően az irányító hatóság mérlegeli, 
hogy az  eljárásban történő részvétel, illetve a  bejelentés költségei arányban állnak-e a  várhatóan behajtható 
összeggel. Ha a  vizsgálat eredményeként azt állapítja meg, hogy a  költségek jelentős mértékben meghaladják 
a behajtható összeget, akkor az eljárásba történő bekapcsolódást, illetve a követelés bejelentését mellőzheti.
(2b) Az (1) bekezdést pénzügyi eszközök esetén nem kell alkalmazni.
(3) Az irányító hatóság, az alapok alapját végrehajtó szervezet, a pénzügyi közvetítő a szerződéstől akkor is elállhat, 
ha a kedvezményezett, pénzügyi közvetítő, végső kedvezményezett ellen
a) felszámolási eljárás,
b) végelszámolási eljárás,
c) kényszertörlési eljárás,
d) az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás,
e) jogutód nélküli megszűnésére vezető egyéb eljárás,
f ) végrehajtási eljárás,
g) adósságrendezési eljárás,
h) vagy egyéb, a  kedvezményezett, pénzügyi közvetítő, végső kedvezményezett fizetésképtelenségével 
összefüggésben indult eljárás
indult, vagy van folyamatban.”

93. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 180. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az irányító hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok nyilvántartását és 
megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a  809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 52.  cikkében 
meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a vizsgálandó projekteket.”

94. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 181. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az éves elszámolás időszaka EMVA esetén a mezőgazdasági pénzügyi év, amely október 16-tól a következő év 
október 15-ig tart.”

95. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 183. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„183. § (1) Az  igazoló hatóság minden év augusztus 15-ig átadja az audit hatóságnak az aktuális számviteli évben 
az Európai Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmek alapját jelentő tételeket statisztikai mintavételezés céljából. 
Az  audit hatóság a  számviteli évben benyújtott kifizetési kérelmekből több alkalommal is végezhet mintavételt. 
Az igazoló hatóság az audit hatóság kérését követő tizenöt napon belül átadja a statisztikai mintavételezés alapjául 
szolgáló tételeket az audit hatóságnak.
(2) Az  irányító hatóság minden év október 15-ig elkészíti a  számviteli évről az  éves összefoglalót, a  vezetői 
nyilatkozatot, majd azokat megküldi az audit hatóságnak és az igazoló hatóságnak.
(3) Az  audit hatóság a  mintán elvégzett ellenőrzései alapján tett, az  egyes tételekre vonatkozó megállapításait 
legkésőbb december 15-ig átadja az  irányító hatóságnak és az  igazoló hatóságnak. A  megállapításokról 
az egyeztetést január 31-ig le kell zárni.
(4) A  mintában talált, az  audit hatóság által szabálytalannak tartott tételeket ki kell venni az  éves elszámolásból. 
A szabálytalan tételekről az irányító hatóság és az audit hatóság egyeztet, és az ennek eredményeképpen szabályos 
tételek bekerülhetnek a következő évi elszámolásba.
(5) Az audit hatóság és az  igazoló hatóság az  irányító hatóság által elkészített éves összefoglalóra az észrevételeit 
december 15-ig megküldi az irányító hatóságnak.
(6) Az  igazoló hatóság legkésőbb január 15-ig elkészíti az  éves beszámoló tervezetét, majd átadja az  audit 
hatóságnak.
(7) Az irányító hatóság
a) a végleges éves összefoglalót,
b) azon elszámoló bizonylatok és projektek listáját, amelyeket az  éves elszámolásban nem kíván szerepeltetni, 
valamint
c) a vezetői nyilatkozatot
január 31-ig küldi meg az igazoló hatóságnak és az audit hatóságnak.
(8) Az igazoló hatóság legkésőbb február 10-ig véglegesíti az éves beszámolót, majd átadja az audit hatóságnak.
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(9) Az  érintett intézmények az  éves elszámolás dokumentumait az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 74. cikke szerinti elektronikus adatcsere rendszerbe február 15-ig feltöltik.”

96. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 184. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatásra való jogosultságot és a  támogatás felhasználását jogszabályban, a  felhívásban, a  támogatási 
szerződésben, a  finanszírozási megállapodásban, a  pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásban, 
illetve a  végső kedvezményezettel megkötött szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. 
A  kedvezményezett, a  pénzügyi közvetítő, illetve a  végső kedvezményezett köteles minden, az  ellenőrzéshez 
szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. Az  ellenőrzések lefolytatására a  támogatási döntés 
meghozatalától a  támogatási szerződésből, a  végső kedvezményezettel megkötött szerződésből, a  finanszírozási 
megállapodásból, illetve a  pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásból eredő kötelezettségek 
fennállásig kerülhet sor. Az ellenőrzések eredményéről a kedvezményezettet, a pénzügyi közvetítőt, illetve a végső 
kedvezményezettet értesíteni kell.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 184. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium támogatások 
felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egysége éves ellenőrzési terv alapján és az  európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter utasítására ellenőrzést végez a  támogatások lebonyolításában részt 
vevő szervezeteknél, a  kedvezményezetteknél, a  pénzügyi közvetítőknél, illetve a  végső kedvezményezetteknél, 
valamint ellenőrzötti minőségében koordinálja az egyes programok végrehajtására vonatkozó külső ellenőrzéseket, 
auditokat. Pénzügyi eszközök esetében az  alapok alapját végrehajtó szervezet gondoskodik a  kockázatelemzésen 
alapuló mintavételezéssel kiválasztott projektek megvalósításának helyszíni ellenőrzéséről. Az  ellenőrzésekre 
az irányító hatóságot is meg kell hívni.”

97. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 187. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közreműködő szervezetek, az  alapok alapját végrehajtó szervezet a  finanszírozási megállapodásnak 
megfelelően és az igazoló hatóság belső ellenőrzési részlegei minden év november 15-ig, az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter és a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági 
feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium minden év december 31-ig megküldik a  – pénzügyi 
eszközök esetén pénzügyi eszközök végrehajtására vonatkozó – éves ellenőrzési tervüket az annak alapjául szolgáló 
kockázatelemzéssel együtt az államháztartásért felelős miniszter részére. A közreműködő szervezetek és az alapok 
alapját végrehajtó szervezet az éves ellenőrzési tervüket minden év november 15-ig az  irányító hatóság részére is 
megküldik. Az éves ellenőrzési terv változását haladéktalanul meg kell küldeni az államháztartásért felelős miniszter 
részére. A  közreműködő szervezetek és az  alapok alapját végrehajtó szervezet az  éves ellenőrzési terv változását 
haladéktalanul megküldik az irányító hatóság részére is.”

98. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/B–201/D. §-sal egészül ki:
„201/B. § A Kormány – amíg a 4. és 5. § szerinti kijelölést az arra jogosult nem végzi el – a 2014–2020 programozási 
időszakban az  e  rendelet hatálya alá tartozó forrásokból származó támogatások felhasználása tekintetében eljáró 
szervezetként a 3. mellékletben meghatározott szervezeteket jelöli ki.
201/C.  § Az  a  közszféra szervezet kedvezményezett, aki 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 hatálya alá tartozó beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést, 
e  szerződésben köteles biztosítani a  szállító részére a  szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
201/D.  § (1) A  183.  § (2)  bekezdés szerinti éves összefoglalót és a  vezetői nyilatkozatot az  irányító hatóság első 
alkalommal 2015. október 15-ig készíti el.
(2) A 183. § (3) bekezdés szerinti egyeztetést első alkalommal 2016. január 31-ig kell lefolytatni és lezárni.”

99. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
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 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet,
b) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
c) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.

100. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
  1. 3.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában az „1303/2013/ EU rendelet” szövegrész helyébe az „1303/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,
  2. 3. § (1) bekezdés 7. pontjában a „támogatás igénylők” szövegrész helyébe a „támogatást igénylők” szöveg,
  3. 3. § (1) bekezdés 14. pontjában az „a pénzügyi eszközt végrehajtó vagy – adott esetben –” szövegrész helyébe 

a „– ha e rendelet eltérően nem rendelkezik –” szöveg,
  4. 3. § (1) bekezdés 15. pontjában az „az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek” szövegrész 

helyébe az  „a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, 
a  165/94/EK, a  2799/98/EK, a  814/2000/EK, az  1290/2005/EK és a  485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2003. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete 
(a  továbbiakban: KAP rendelet)” szöveg, a  „továbbiakban: 908/2014/EU rendelet” szövegrész helyébe 
a „továbbiakban: 908/2014/EU bizottsági rendelet” szöveg,

  5. 3. § (1) bekezdés 16. pontjában a „fejlesztésre” szövegrész helyébe a „megvalósítására” szöveg,
  6. 3.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában az „a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról 

és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, a  2799/98/EK, az  1290/2005/EK és a  485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2003. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete 
(a továbbiakban: KAP rendelet)” szövegrész helyébe az „a KAP rendelet” szöveg,

  7. 3. § (1) bekezdés 21. pontjában a „2. § (1) bekezdés o)” szövegrész helyébe az „1. § 15.” szöveg,
  8. 3. § (1) bekezdés 32. pontjában a „rendelet 2. cikk” szövegrész helyébe a „rendelet (a továbbiakban: 966/2012/EU, 

Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk” szöveg,
  9. 3.  § (1)  bekezdés 41.  pontjában az „irányító hatóság EMVA, ETHA esetén a  kifizető ügynökség” szövegrész 

helyébe az „irányító hatóság – EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség –” szöveg,
 10. 3. § (1) bekezdés 45. pontjában a „223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe 

a „223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 223/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet)” szöveg,

 11. 3.  § (1)  bekezdés 63.  pontjában az  „Integrált Területi Program összeállításáért, a  helyi szintű 
projektkiválasztásért, valamint az  indikátorvállalás teljesítésért” szövegrész helyébe az  „integrált területi 
program (a továbbiakban: ITP) összeállításáért” szöveg,

 12. 3.  § (1)  bekezdés 64.  pontjában az „az 1304/2013/EU rendelet” szövegrész helyébe az „az Európai Szociális 
Alapról és az  1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1304/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet)” szöveg,

 13. 5. § (2) bekezdés e) pontjában az „Integrált Területi Programokat” szövegrész helyébe az „ITP-ket” szöveg,
 14. 5. § (2) f ) pontjában a „jóváhagyja” szövegrész helyébe az „előzetesen jóváhagyja” szöveg,
 15. 7. § (1)  bekezdésében a „Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság” szövegrész helyébe a „Fejlesztéspolitikai 

Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: FKB)” szöveg,
 16. 7. § (2) bekezdésében az „A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság” szövegrész helyébe az „Az FKB” szöveg,
 17. 7.  § (3)  bekezdésében az  „a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság” szövegrészek helyébe az  „az FKB” 

szöveg,
 18. 8.  § (2)  bekezdésében az „egységességét, a” szövegrész helyébe az „egységességét, a  horizontális elvek és 

politikák érvényesítését, a” szöveg,
 19. 8.  § (5)  bekezdésében a „kommunikációs feladatokat” szövegrész helyébe a „kommunikációs és képzéssel 

összefüggő feladatokat” szöveg,
 20. 10.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában a „szabályszerűen használják-e” szövegrész helyébe a „szabályszerűen és 

célszerűen használják-e” szöveg,
 21. 10.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában az  „ellátja a  programok” szövegrész helyébe az  „ellátja a  36. alcím 

alatti rendelkezések alapján a  programok” szöveg, az  „egységes monitoring és információs rendszert 
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(a  továbbiakban: monitoring és információs rendszer)” szövegrész helyébe a  „monitoring és információs 
rendszert” szöveg,

 22. 10.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában az „és minderről” szövegrész helyébe az „és minderről az  adott irányító 
hatóság által szakmai szempontból véleményezett” szöveg,

 23. 10.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „(1)  bekezdés 8.  pontja” szövegrész helyébe az „(1)  bekezdés 
7. pontja” szöveg,

 24. 13.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „223/2014/EU rendelet” szövegrész helyébe a  „223/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

 25. 13. § (1) bekezdés d) pontjában az „EMVA, ETHA” szövegrész helyébe az „EMVA” szöveg,
 26. 16. § nyitó szövegrészében az „Az audit hatóság” szövegrész helyébe az „Az Alapok audit hatósága” szöveg,
 27. 16. § a) pontjában a „223/2014/EU rendelet” szövegrész helyébe a „223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet” szöveg,
 28. 17.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „Az igazoló hatóság” szövegrész helyébe az „Az Alapok igazoló 

hatósága” szöveg,
 29. 17.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az „az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról 

és az  1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az  Európai Parlament és 
a  Tanács 966/2012/EU, EURATOM rendelet (a  továbbiakban: költségvetési rendelet)” szövegrész helyébe  
az „a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

 30. 17.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „a számviteli törvény” szövegrész helyébe az „az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet” szöveg, az „eredményszemléletű számviteli” szövegrész 
helyébe az „a pénzügyi könyvvezetés során a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező” szöveg,

 31. 18. § (1) bekezdés b) pontjában az „értékeli” szövegrész helyébe a „nyomon követi” szöveg,
 32. 18.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „programok” szövegrész helyébe az „a programok” szöveg, a „valamint 

a  szakpolitikai elvárások” szövegrész helyébe az „a szakpolitikai elvárások és horizontális követelmények” 
szöveg,

 33. 18.  § (2)  bekezdésében az  „e rendelet 2.  melléklete a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a 2. melléklet a Ktfr.” szöveg,

 34. 20.  § 23.  pontjában a  „költségvetési rendelet” szövegrész helyébe a  „966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

 35. 20.  § 25.  pontjában az  „a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak” szövegrész helyébe az  „az NFK-nak” 
szöveg,

 36. 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „közreműködő szervezet által” szövegrész helyébe a „közreműködő 
szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet által” szöveg,

 37. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „közreműködő szervezet” szövegrészek helyébe a „közreműködő szervezet 
és az alapok alapját végrehajtó szervezet” szöveg,

 38. 25.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „tartalmának meghatározásában, programot” szövegrész helyébe 
a „tartalmának, horizontális követelményeinek meghatározásában és a programot” szöveg,

 39. 26. § (4) bekezdésében a „9.” szövegrész helyébe a „9. és 22.” szöveg,
 40. 26. § (5) bekezdésében a „16., 22., 23., 24., 25., 27. és 30.” szövegrész helyébe a „16.” szöveg,
 41. 15. alcím címében az „Az átruházott feladatokat ellátó közbenső szerv” szövegrész helyébe az „A közbenső 

szervezet” szöveg,
 42. 27. § (5) bekezdésében az „Az átruházott feladatot ellátó szerv” szövegrész helyébe az „A közbenső szervezet” 

szöveg,
 43. 27.  § (6)  bekezdésében az  „Az átruházott feladatot ellátó szerv” szövegrészek helyébe az  „A közbenső 

szervezet” szöveg,
 44. 27.  § (7)  bekezdés nyitó szövegrészében az „Az átruházott feladat” szövegrész helyébe az „Az (1)  bekezdés 

szerint átruházott feladat” szöveg,
 45. 27.  § (7)  bekezdés c)  pontjában az  „az átruházott feladatot ellátó szervezet” szövegrész helyébe 

az „a közbenső szervezet” szöveg,
 46. 27.  § (7)  bekezdés f )  pontjában az „az átruházott feladatot ellátó szerv” szövegrész helyébe az „a közbenső 

szervezet” szöveg,
 47. 27. § (7) bekezdés h) pontjában az „az átruházott feladatot ellátó szervnek” szövegrész helyébe az „a közbenső 

szervezetnek” szöveg,
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 48. 29.  § (4)  bekezdés j)  pontjában a „környezetvédelem, a  nemek” szövegrész helyébe a „környezetvédelem, 
klíma, energia, fenntartható fejlődés, a nemek” szöveg,

 49. 30.  § (3)  bekezdés j)  pontjában a „környezetvédelem, a  nemek” szövegrész helyébe a „környezetvédelem, 
klíma, energia, fenntartható fejlődés, a nemek” szöveg,

 50. 30. § (7) bekezdésében az „egyszer” szövegrész helyébe a „kétszer” szöveg,
 51. 31. § (2) bekezdésében az „az hatáskörébe” szövegrész helyébe az „a hatáskörébe” szöveg,
 52. 34.  § (1)  bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg, az „a 233/2014/EU rendelet” 

szövegrész helyébe az  „a 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz 
létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

 53. 34. § (2) és (3) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg,
 54. 39.  § (2)  bekezdésében a  „támogatásra vonatkozó” szövegrész helyébe a  „támogatásra, pénzügyi eszköz 

végrehajtására vonatkozó” szöveg, az „(1)” szövegrész helyébe az „(1)–(1b)” szöveg, a „fizetési titkot” szövegrész 
helyébe a „banktitkot, fizetési titkot, illetve egyéb magántitkot” szöveg,

 55. 39.  § (8)  bekezdésében a  „támogatásra vonatkozó” szövegrész helyébe a  „támogatásra, pénzügyi eszköz 
végrehajtására vagy igénybevételére vonatkozó” szöveg,

 56. 47. § (2) bekezdésében a „24” szövegrész helyébe a „huszonnégy” szöveg,
 57. 47. § (3) bekezdésében a „szerződésmintát” szövegrész helyébe a „szerződés és a támogatási okirat mintáját” 

szöveg,
 58. 48. §-ában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
 59. 49.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „tartalmi követelmények” szövegrész helyébe a  „tartalmi 

követelmények – ennek részeként horizontális követelmények –” szöveg,
 60. 49. § (1) bekezdés f ) pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
 61. 50. § (1) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
 62. 51. § (1) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
 63. 56. § (2) bekezdésében a „Ha a benyújtott támogatási kérelem szerinti projekt megvalósítása megkezdhető, 

az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
 64. 57.  § (1)  bekezdésében az  „Integrált Területi Programokat (a  továbbiakban: ITP)” szövegrész helyébe 

az  „ITP-ket” szöveg, a  „területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős” szövegrész helyébe a  „Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős” szöveg,

 65. 60.  § (3)  bekezdésében a  „szempont hiánypótoltatható” szövegrész helyébe a  „szempontot igazoló 
dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható” szöveg, a „7” szövegrész helyébe a „hét” 
szöveg,

 66. 60. § (6) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe a „Ha az” szöveg,
 67. 60. § (8) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
 68. 63. § (1) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
 69. 63. § (3) bekezdésében az „a támogatás szempontjából releváns” szövegrész helyébe az „az e rendelet alapján 

szolgáltatott, a támogatási szerződés teljesítése szempontjából releváns” szöveg,
 70. 65.  § (3)  bekezdésében az  „aránytalanul magas.” szövegrész helyébe az  „aránytalanul magas. Az  irányító 

hatóság a felhívásban egységköltségekre vonatkozó előírást tehet közzé.” szöveg,
 71. 65. § (7) bekezdésében az „1” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,
 72. 67. § záró szövegrészében az „és az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű támogatási kérelem 

kivételével” szövegrész helyébe az  „és annak a  támogatási kérelemnek a  kivételével, amely támogatását 
az irányító hatóság egymilliárd forintot meghaladó összegben javasolta megállapítani” szöveg,

 73. 68. § (2) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
 74. 68. § (4) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
 75. 68. § (5) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1), (2) és (4) bekezdés” szöveg,
 76. 70.  § (5)  bekezdésében az „az operatív programért” szövegrész helyébe az „a projekt szakmai tartalmáért” 

szöveg,
 77. 70.  § (7)  bekezdésében az  „adatokat a  projekt” szövegrész helyébe az  „adatokat – programonkénti 

megbontásban – a projekt” szöveg,
 78. 71. § (2) bekezdésében a „közzé helyi” szövegrész helyébe a „közzé közösségvezérelt helyi” szöveg,
 79. 71. § (3) bekezdésében a „beérkezett helyi” szövegrész helyébe a „beérkezett közösségvezérelt helyi” szöveg,
 80. 77. § (2) bekezdésében a „befogadást” szövegrész helyébe a „benyújtást” szöveg,
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 81. 78.  § a)  pontjában a „támogatási döntés” szövegrész helyébe a „támogatási vagy pénzügyi eszköz esetén 
a finanszírozási döntés” szöveg,

 82. 78. § d) pontjában a „visszavonja, vagy” szövegrész helyébe a „visszavonja,” szöveg,
 83. 78. § e) pontjában a „követelményeknek.” szövegrész helyébe a „követelményeknek,” szöveg,
 84. 81. § (1) bekezdésében az „az általa aláírt támogatási szerződést a kedvezményezettnek” szövegrész helyébe 

az „a támogatási szerződést a kedvezményezettnek aláírásra” szöveg, a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg, 
a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

 85. 81. § (2) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg, a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
 86. 81.  § (3)  bekezdésében a  „támogatói döntésről” szövegrész helyébe a  „támogatási döntésről” szöveg, 

a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
 87. 81. § (4) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
 88. 82. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg,
 89. 82. § (3) bekezdésében a „40” szövegrész helyébe a „negyven” szöveg,
 90. 83.  § (2)  bekezdésében a  „megszűnéséig.” szövegrész helyébe a  „megszűnéséig, az  EMVA-ból származó 

forrásból nyújtott támogatás esetén az előleggel történő elszámolás elfogadásáig.” szöveg, a „45” szövegrész 
helyébe a „negyvenöt” szöveg,

 91. 84. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Nem köteles biztosítékot nyújtani” szövegrész helyébe a „Mentes 
a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:” szöveg,

 92. a 84. § (1) bekezdésének m) pontjában a „12” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,
 93. a 84. § (3) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
 94. 85. §-ban a „záró fenntartási” szövegrész helyébe a „záró projektfenntartási” szöveg,
 95. 86. § (1) bekezdésében a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
 96. 86. § (3) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
 97. 86. § (4) bekezdés a) pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
 98. 86. § (4) bekezdés d) pontjában a „műszaki/szakmai” szövegrész helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg,
 99. 87.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A bejelentéseket” szövegrész helyébe az „A 86.  § (1)  bekezdés 

szerinti bejelentéseket” szöveg,
100. 87.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a „projektgazdának” szövegrész helyébe a „kedvezményezettnek” szöveg, 

a „szerződéses vállalásokat” szövegrész helyébe a „szerződésben foglalt követelményeket” szöveg,
101. 89. § (3) bekezdésében az „előzetes hozzájárulása.” szövegrész helyébe a „vagy az alapok alapját végrehajtó 

szervezet előzetes hozzájárulása.” szöveg,
102. 90. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „12” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,
103. 90. § (3) bekezdésében a „támogatói döntés” szövegrész helyébe a „támogatási döntés” szöveg,
104. 91. § (2) bekezdésében az „üzemezéséhez” szövegrész helyébe az „ütemezéséhez” szöveg,
105. 92. § (1) bekezdésében a „III.” szövegrész helyébe a „IV.” szöveg,
106. 92.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A” szövegrész helyébe az  „Az alapok alapját végrehajtó 

szervezettel megkötött” szöveg, a „III.” szövegrész helyébe a „IV.” szöveg,
107. 92.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „– az” szövegrész helyébe az  „– az  Áht. 20.  § (1)  bekezdésében 

meghatározott” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
108. 93. § (3) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
109. 94.  § (2)  bekezdésében az „a pénzügyi eszközöket alapok alapját végrehajtó szervezet köteles biztosítani, 

hogy az” szövegrész helyébe az „az alapok alapját végrehajtó szervezet köteles biztosítani, hogy a pénzügyi 
eszköz felhasználását” szöveg,

110. 94.  § (3)  bekezdésében az  „és a  pénzügyi közvetítőnél” szövegrész helyébe a  „valamint a  pénzügyi 
közvetítőnél és a végső kedvezményezettnél” szöveg,

111. 96.  § (3)  bekezdésében az  „a jelen alcím szerinti eljárás” szövegrész helyébe az  „az ezen alcím szerinti 
ellenőrzési eljárás” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

112. 98. § (2) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
113. 98. § (4) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
114. 99. § (1) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
115. 100. § (1) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
116. 100. § (3) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
117. 101.  § (2)  bekezdésében az „5 munkanappal meghosszabbíthatja” szövegrész helyébe az „öt munkanappal 

meghosszabbíthatja, és erről értesíti a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet.” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 7261

118. 101. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
119. 101. § (4) bekezdésében és a 103. § (1) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
120. 103. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
121. 103. § (3) bekezdésében és a (6) bekezdés b) pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
122. 105. § (1) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
123. 106. § (1) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
124. 106. § (5) és (6) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
125. 108. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
126. 108. § (4) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
127. 108. § (5) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
128. 108. § (7) bekezdésében a „13” szövegrész helyébe a „tizenhárom” szöveg,
129. 108. § (8) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
130. 108. § (9) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
131. 108. § (10) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
132. 110.  § (1)  bekezdésében az „Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 65.  cikke alapján 

támogatás” szövegrész helyébe a „Támogatás” szöveg,
133. 110. § (3) bekezdésében az „e rendelet 5. melléklete” szövegrész helyébe az „az 5. melléklet” szöveg,
134. 111.  § (2)  bekezdésében az  „EMVA, ETHA esetén a  kifizető ügynökség számláiról” szövegrész helyébe 

az „EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség számlájáról” szöveg,
135. 111. § (4) bekezdése d) pontjában a „számlára lehet.” szövegrész helyébe a „számlára,” szöveg,
136. 111. § (8) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
137. 112. § (1) bekezdésében az „igazoló hatóság” szövegrész helyébe az „Alapok igazoló hatósága” szöveg,
138. 113. § (2) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
139. 113. § (3) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
140. 114.  § (3)  bekezdésében az  „igazoló hatóság” szövegrész helyébe az  „igazoló hatóság, illetve a  kifizető 

ügynökség” szöveg,
141. 115. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „Bármely előleget” szövegrész helyébe az „Előleget” szöveg,
142. 115.  § (5)  bekezdésében a  „támogatási jogviszony fennállása alatt” szövegrész helyébe a  „záró kifizetési 

igénylés benyújtásáig” szöveg,
143. 115. § (6) bekezdésében a „Tartalékra, mint tevékenységre,” szövegrész helyébe a „Tartalék terhére” szöveg,
144. 116. § (2) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „megítélt támogatás összegének” szöveg,
145. 118. § (1) bekezdésében az „a központi költségvetés” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság” szöveg,
146. 119. § (2) bekezdésében az „e rendelet 83. §” szövegrész helyébe az „a 83. §” szöveg,
147. 119. § (3) és (4) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
148. 120.  § (4)  bekezdésében az „áfa-összesítőt tartalmazó elszámolásra az  Ávr. 78/E.  §-a alapján, a  kizárólag 

szállítói finanszírozást tartalmazó időközi” szövegrész helyébe az „áfa-elszámolást tartalmazó” szöveg,
149. 122.  § (1)  bekezdésében az  „igazoló, kifizetési” szövegrész helyébe az  „igazoló és a  szakmai beszámolót 

alátámasztó, a kifizetési” szöveg,
150. 122.  § (2)  bekezdésében a  „záradékolja.” szövegrész helyébe a  „záradékolja. Elektronikus számla esetén 

a záradékolást a szállító is elvégezheti.” szöveg,
151. 124. § (2) bekezdésében a „tartalmától” szövegrész helyébe az „adatkörtartalmától” szöveg,
152. 124. § (5) és (6) bekezdésében az „igazolja” szövegrész helyébe a „nyilatkozik arról” szöveg,
153. 125.  § (4)  bekezdésében az „az adott elszámolható költségtevékenység kategóriában felsorolt” szövegrész 

helyébe a „meghatározott” szöveg,
154. 126.  § (7)  bekezdésében a  „bizonylatokról kell hitelesített másolatot készíteni és” szövegrész helyébe 

a „bizonylatot kell” szöveg,
155. 46. alcímének címében a „kifizetés igénylése” szövegrész helyébe a „kifizetési igénylés” szöveg,
156. 127. § (2) bekezdés a) pontjában a „felmerült költségekkel” szövegrész helyébe a „felmerült, korábban el nem 

számolt költségekkel” szöveg,
157. 127. § (5) bekezdésében az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
158. 127. § (6) bekezdésében a „során bevétel” szövegrész helyébe a „során a projekttel összefüggésben bevétel” 

szöveg,
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159. 128.  § (1)  bekezdésében az „– a  támogatási előleg és a  szállítói előleg kivételével –” szövegrész helyébe  
az „– a támogatási előleg, a szállítói előleg, a mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások és a jövedelem-
kompenzációs támogatások kivételével –” szöveg,

160. 128. § (5) bekezdésében az „az irányító hatóság köteles szabálytalansági eljárást kezdeményezni” szövegrész 
helyébe az „a kedvezményezett köteles a  jogosulatlanul igénybe vett támogatást a  XXIII. Fejezet szabályai 
szerint visszafizetni” szöveg,

161. 129.  § (1)  bekezdésében az  „utófinanszírozással vagy” szövegrész helyébe az  „utófinanszírozással 
a kedvezményezett pénzforgalmi számlájára” szöveg,

162. 132. § (1) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
163. 132.  § (2)  bekezdésében a  „Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.” szövegrész helyébe 

az „Időközi kifizetési igénylésnél hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.” szöveg,
164. 132. § (3) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
165. 132.  § (4)  bekezdésében a  „felfüggeszti” szövegrész helyébe a  „felfüggeszti a  tisztázó kérdéssel érintett 

elszámoló bizonylat tekintetében” szöveg,
166. 132. § (6) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe az „EMVA forrásból nyújtott támogatások kivételével, ha” 

szöveg,
167. 133.  § (3)  bekezdésében a  „45” szövegrész helyébe a  „negyvenöt” szöveg, a  „30” szövegrész helyébe 

a „harminc” szöveg,
168. 134.  § (3)  bekezdésében a  „feloldásáról” szövegrész helyébe a  „feloldásáról, és erről értesíti 

a kedvezményezettet” szöveg,
169. 135. § (3) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg,
170. 135. § (5) bekezdésében a „7. melléklet” szövegrész helyébe az „5. melléklet” szöveg, az „alapok” szövegrész 

helyébe az „ESB-alapok” szöveg,
171. 144.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „összegét,” szövegrész helyébe az „összegét, figyelembe véve a  128.  § 

(3) bekezdésében foglaltakat,” szöveg,
172. 146. § (2) bekezdésében az „A számlák” szövegrész helyébe az „Az elszámoló bizonylatok” szöveg,
173. 148. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
174. 149. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „15” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
175. 150.  § (2)  bekezdésében a  „tudja.” szövegrész helyébe a  „tudja. A  pénzügyi eszköz keretében nyújtott 

forrásokat az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42.  cikke szerint lehet felhasználni.” 
szöveg,

176. 151. § (6) bekezdésében a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
177. 152. § (2) bekezdésében a „döntésről való tudomásszerzéstől” szövegrész helyébe a „döntés kézbesítésétől” 

szöveg, a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
178. 152. § (3) bekezdésében a „minőségbiztosítói jelentés, tanúsítvány,” szövegrész helyébe a „minőségellenőrzési 

jelentés, tanúsítvány, utóellenőrzési jelentés,” szöveg,
179. 153. § (2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
180. 155.  § (2)  bekezdésében a  „30” szövegrész helyébe a  „harminc” szöveg, a  „támogatási szerződésbe,” 

szövegrész helyébe a „támogatási szerződésbe, pénzügyi eszközök esetében a pénzügyi közvetítővel kötött 
finanszírozási megállapodásban foglaltakba,” szöveg,

181. 156. § (3) bekezdés d) pontjában a „támogatói döntés” szövegrész helyébe a „támogatási döntés” szöveg,
182. 159. § (1) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
183. 159. § (2) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
184. 159. § (3) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
185. 159.  § (8)  bekezdésében a  „szabálytalansági döntések elleni jogorvoslat alcímben” szövegrész helyébe 

az „a XXII. Fejezetben” szöveg,
186. 160. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
187. 160. § (3) és (5) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
188. 161. § (1) bekezdésében a „45” szövegrész helyébe a „negyvenöt” szöveg,
189. 163. § (2) bekezdés a) pontjában a „kedvezményezett” szövegrész helyébe a „kedvezményezett és az eljárással 

érintett más személy” szöveg,
190. 163. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
191. 164. § (1) bekezdésében a „szabálytalanság felelős” szövegrész helyébe a „szabálytalanságfelelős” szöveg,
192. 164. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „lezárulhat” szövegrész helyébe a „lezárulhat:” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 7263

193. 164. § (5) bekezdésében az „53.” szövegrész helyébe az „53/A.” szöveg,
194. 165. § (1) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
195. 165. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
196. 165. § (3) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
197. 165. § (4) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
198. 166. § (2) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
199. 166. § (4) és (5) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
200. 169. § (1) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
201. 169. § (3) bekezdésében a „közreműködő szervezettel” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezettel vagy 

az alapok alapját végrehajtó szervezettel” szöveg,
202. 170. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
203. 171. § (3) bekezdésében a „kedvezményezettet, és” szövegrész helyébe a „kedvezményezettet és” szöveg,
204. 172. § (1) bekezdésében a „45” szövegrész helyébe a „negyvenöt” szöveg,
205. 172. § (3) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
206. 172. § (6) bekezdésében a „kedvezményezettet, és” szövegrész helyébe a „kedvezményezettet és” szöveg,
207. 172. § (10) bekezdésében az „(1) és (2)” szövegrész helyébe a „(8) és (9)” szöveg,
208. 173. § (5) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
209. 174. § (1) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
210. 174.  § (2)  bekezdésében a „14” szövegrész helyébe a „tizennégy” szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” 

szöveg,
211. 174. § (3) bekezdésében a „14” szövegrész helyébe a „tizennégy” szöveg,
212. 175. § (2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
213. 175. § (6) bekezdésében az „irányító hatóság döntése” szövegrész helyébe az „irányító hatóság, alapok alapját 

végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő döntése” szöveg,
214. 175.  § (7)  bekezdésében a  „kedvezményezett a  visszafizetési kötelezettség” szövegrész helyébe 

a „kedvezményezett, a  pénzügyi közvetítő, illetve a  végső kedvezményezett a  visszafizetési kötelezettség” 
szöveg,

215. 176. § (1) bekezdésében az „53. § (2)” szövegrész helyébe az „53/A. § (3)” szöveg,
216. 177. § (2) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
217. 177. § (3) bekezdésében a „97. §” szövegrész helyébe a „99. § (6) bekezdése” szöveg,
218. 180. § (2) bekezdésében az „a vállalások évenkénti teljesítését, a kedvezményezettnek egy alkalommal, záró 

fenntartási” szövegrész helyébe az „az évenkénti teljesítést, a  kedvezményezettnek egy alkalommal, záró 
projekt fenntartási” szöveg,

219. 182.  § (2)  bekezdésében a „megfelelő nyilatkozatot” szövegrész helyébe a „megfelelő vezetői nyilatkozatot” 
szöveg,

220. 185.  § (1)  bekezdésében a „hatóság és kijelölésük esetén a  közreműködő szervezetek” szövegrész helyébe 
a „hatóság, a közreműködő szervezetek és pénzügyi eszközök esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet” 
szöveg,

221. 185.  § (2)  bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg, a „miniszter támogatások” szövegrész 
helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium támogatások” szöveg,

222. 185.  § (3)  bekezdésében a  „közreműködő szervezet” szövegrész helyébe a  „közreműködő szervezet és 
az  alapok alapját végrehajtó szervezet” szöveg, a „miniszter támogatások” szövegrész helyébe a „miniszter 
által vezetett minisztérium támogatások” szöveg,

223. 186. §(1) bekezdésében a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
224. 186.  § (2)  bekezdésében a  „miniszter támogatások” szövegrész helyébe a  „miniszter által vezetett 

minisztérium támogatások” szöveg,
225. 190. § (1) bekezdésében a „közreműködő szervezet” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet, az alapok 

alapját végrehajtó szervezet a  finanszírozási megállapodásnak megfelelően” szöveg, a  „20” szövegrész 
helyébe a „húsz” szöveg,

226. 190. § (2) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
227. 191.  § (2)  bekezdésében a  „miniszter támogatások” szövegrész helyébe a  „miniszter által vezetett 

minisztérium támogatások” szöveg,
228. 191. § (3) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
229. 191. § (5) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,



7264 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 

230. 193. § (8) bekezdésében az „1” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,
231. 1.  melléklet 5.2.  pontjában a  „módosítását.” szövegrész helyébe a  „módosítását, a  44., 52. és 53.  § 

figyelembevételével.” szöveg,
232. 1. melléklet 6.4. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
233. 1. melléklet 6.9., 6.10., 6.11., 6.12. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
234. 1.  melléklet 6.15. pont a)  alpontjában a  „követően, a  pozitív támogatói döntésben részesült támogatást 

igénylővel nem” szövegrész helyébe a „követően azzal a  támogatást igénylővel, akire az  irányító hatóság 
vezetője kedvező támogatási döntést hozott, nem” szöveg,

235. 1. melléklet 7.1. pontját megelőző címben a „Konzultációra” szövegrész helyébe az „A felhívás megküldésére” 
szöveg,

236. 1.  melléklet 8.1.  pontjában az  „A támogatást” szövegrész helyébe az  „Az 58.  § (2)  bekezdés kivételével 
a támogatást” szöveg,

237. 1. melléklet 8.3. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
238. 1.  melléklet 9.7.  pontjában az  „egyezik-e” szövegrész helyébe az  „egyezik-e és határidőben került-e 

benyújtásra” szöveg,
239. 1. melléklet 9.8. pontjában a „dokumentum” szövegrész helyébe a „dokumentum hibás, hiányos vagy” szöveg,
240. 1.  melléklet 11.1.  pontjában a  „minden” szövegrész helyébe a  „minden beérkezett, a  monitoring és 

információs rendszer által” szöveg,
241. 1.  melléklet 13.2.  pont b)  alpontjában a „2.  § (1)  bekezdés t)  pontja” szövegrész helyébe az „1.  § 4.  pontja” 

szöveg,
242. 1. melléklet 14.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
243. 1. melléklet 14.1. a) pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” 

szöveg,
244. 1. melléklet 14.2. pontjában a „meghosszabbodik” szövegrész helyébe a „nyugszik” szöveg,
245. 1. melléklet 15.2. pontjában a „támogatói döntés” szövegrész helyébe a „támogatási döntés” szöveg,
246. 1. melléklet 18.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
247. 1. melléklet 32.1. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe 

az „a” szöveg,
248. 1. melléklet 32.4. pontjában a „támogatói döntésig” szövegrész helyébe a „támogatási döntés meghozataláig” 

szöveg,
249. 1.  melléklet 34.2.  pontjában és 46.2.  pontjában a „mértékkel” szövegrész helyébe a „mértékkel, feltétellel” 

szöveg,
250. 1. melléklet 35.4. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
251. 1. melléklet 36.1. pontjában az „e rendelet 64. §-a szabályainak” szövegrész helyébe az „a 64. §” szöveg,
252. 1. melléklet 36.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
253. 1. melléklet 40.2. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
254. 1. melléklet 42.5. pontjában az „e rendelet VI. fejezet” szövegrész helyébe az „a 39.§” szöveg,
255. 1. melléklet 43.1. pontjában az „értékel” szövegrész helyébe a „megvizsgál” szöveg,
256. 1.  melléklet 43.2.  pont nyitó szövegrészében az  „alapján” szövegrész helyébe az  „alapján elrendelheti 

a támogatási kérelem újraértékelését vagy” szöveg,
257. 1. melléklet 48.4. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
258. 1. melléklet 49.3. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
259. 1. melléklet 49.4. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
260. 1. melléklet 50. pontjában az „1” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,
261. 1.  melléklet 51.1.  pontjában az  „értesítés tájékoztató jellegű, szerződéskötésre rendelkezésre” szövegrész 

helyébe az „értesítés a szerződés megkötésére vonatkozó” szöveg,
262. 1. melléklet 51.2. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg, a „küldi meg.” szövegrész helyébe a „küldi 

meg, kivéve, ha a döntés ellen kifogást nyújtottak be.” szöveg,
263. 1. melléklet 54.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
264. 1. melléklet 55. pont j) alpontjában az „e rendelet 81.§” szövegrész helyébe az „a 81. §” szöveg,
265. 1. melléklet 55. pont g) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
266. 1. melléklet 55. pont k) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
267. 1.  melléklet 56.1.  pontjában az  „E rendelet” szövegrész helyébe az  „A” szöveg, a  „támogatói döntésről” 

szövegrész helyébe a „támogatási döntésről” szöveg,
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268. 1. melléklet 56.4. és 58.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyében az „a” szöveg,
269. 1. melléklet 58.2. pontjában az „utolsó aláíró” szövegrész helyébe az „irányító hatóság mint támogató” szöveg, 

a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
270. 1. melléklet 59.1. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
271. 1.  melléklet 60.8.  pontjában az  „elállhat a  támogatói döntéstől” szövegrész helyébe a  „visszavonhatja 

a támogatási döntést” szöveg,
272. 1. melléklet 61.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szövg,
273. 1. melléklet 61.1. pont e) alpontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
274. 1. melléklet 61.2. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
275. 1. melléklet 61.6. pontjában az „e rendelet 86-89.§-ában” szövegrész helyébe az „a 86–89. §-ában” szöveg,
276. 1. melléklet 61.8. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „30” szövegrész helyébe 

a „harminc” szöveg,
277. 1.  melléklet 64.1.  pontjában a „támogatói döntés” szövegrész helyébe a „támogatási döntés meghozatala” 

szöveg,
278. 1. melléklet 65.2. pontjában a „műszaki, szakmai” szövegrészek helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg,
279. 1. melléklet 65.3. pontjában a „műszaki, szakmai” szövegrészek helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg,
280. 1.  melléklet 65.4.  pont nyitó szövegrészében a „műszaki, szakmai” szövegrész helyébe a „műszaki-szakmai” 

szöveg,
281. 1.  melléklet 65.4.  pont a)  alpontjában az  „A projekt tevékenység” szövegrész helyébe 

az „a  projekttevékenység” szöveg, a „műszaki, szakmai” szövegrészek helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg, 
az  „esemény. A  projekt, tevékenység” szövegrész helyébe az  „esemény, a  projekttevékenység” szöveg, 
a „létezik.” szövegrész helyébe a „létezik,” szöveg,

282. 1.  melléklet 65.4.  pont b)  alpontjában az „A műszaki, szakmai” szövegrész helyébe az „a műszaki-szakmai” 
szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, az „is.” szövegrész helyébe az „is,” szöveg,

283. 1.  melléklet 65.4.  pont c)  alpontjában az „A műszaki, szakmai” szövegrész helyébe az „a műszaki-szakmai” 
szöveg, az „arányában. A” szövegrész helyébe az „arányában, a” szöveg,

284. 1.  melléklet 65.5.  pontjában a  „10” szövegrész helyébe a  „tíz” szöveg, a  „műszaki, szakmai” szövegrészek 
helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg,

285. 1.  melléklet 65.6.  pontjában az  „IH támogatás csökkentés” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság 
a támogatáscsökkentés” szöveg,

286. 1. melléklet 67.3. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
287. 1. melléklet 68.1. pontjában a „támogatói döntésben” szövegrész helyébe a „támogatási döntésben” szöveg,
288. 1. melléklet 69.1. pont a) alpontjában a „vállalkozói” szövegrész helyébe a „szállítói” szöveg,
289. 1.  melléklet 69.2.  pont b)  alpontjában, a  69.4.  pont b) és c)  alpontjában, a  70. és 72.2.  pontjában 

az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
290. 1. melléklet 72.4. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
291. 1. melléklet 72.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
292. 1.  melléklet 72.6.  pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „a projektátadást 

vagy a  beruházás során létrejött vagyon tulajdonjogának átruházását” szövegrész helyébe az  „ideértve 
a projektátadást vagy a beruházás során létrejött vagyon tulajdonjogának átruházását is” szöveg,

293. 1. melléklet 74.1. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
294. 1. melléklet 74.3. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
295. 1.  melléklet 76.1., 77.6.  pontjában, a  88.1.  pont ab) és c)  alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe 

az „a” szöveg,
296. 1. melléklet 79.2. a) pontjában a „60” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
297. 1. melléklet 80.1. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
298. 1. melléklet 86. pont g) alpontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
299. 1. melléklet 89.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
300. 1. melléklet 91.1. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
301. 1. melléklet 92.1. pontjában a „támogatói döntést” szövegrész helyébe a „támogatási döntés meghozatalát” 

szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
302. 1. melléklet 92.3. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
303. 1. melléklet 92.5. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
304. 1. melléklet 94.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
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305. 1. melléklet 94.2. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
306. 1. melléklet 94.4. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
307. 1.  melléklet 96.1.  pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg, az „IH-nak” szövegrész helyébe 

az „irányító hatóságnak” szöveg,
308. 1. melléklet 96.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
309. 1. melléklet 96.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
310. 1. melléklet 96.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
311. 1. melléklet 97.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
312. 1. melléklet 98. pont m) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
313. 1. melléklet 101.2. pontjában az „IH-hoz” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,
314. 1. melléklet 101.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
315. 1.  melléklet 101.4.  pontjában az „előlegigénylési dokumentációt az  IH ellenőrzi, hogy” szövegrész helyébe 

az „irányító hatóság ellenőrzi, hogy az előlegigénylési dokumentáció” szöveg,
316. 1.  melléklet 102.1. pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” 

szöveg,
317. 1. melléklet 102.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
318. 1. melléklet 103.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „3” szövegrész helyébe 

a „három” szöveg,
319. 1. melléklet 104.1. pontjában az „ellenőrzése alapján az előlegigénylés jóváhagyható, azt az  IH másodlagos 

ellenőr szerepkört betöltő” szövegrész helyébe a „ , tisztázása alapján az  előlegigénylés jóváhagyható, azt 
az irányító hatóság” szöveg,

320. 1. melléklet 105.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
321. 1. melléklet 105.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
322. 1. melléklet 107.2. pontjában a „folyósítása esetén” szövegrész helyébe a „folyósításakor” szöveg,
323. 1.  melléklet 107.3.  pontjában az  „IH” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság” szöveg, az  „e rendelet” 

szövegrész helyébe az „a” szöveg,
324. 1. melléklet 107.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
325. 1. melléklet 109.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
326. 1. melléklet 109.3. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg, a „15 nappal az IH” szövegrész 

helyébe a „harminc és tizenöt nappal az irányító hatóság” szöveg,
327. 1. melléklet 109.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
328. 1. melléklet 109.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
329. 1. melléklet 109.6. pontjában az „IH e rendelet” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a” szöveg,
330. 1. melléklet 109.7 és 109.8. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
331. 1.  melléklet 110.1.  pontjában az  „IH” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság” szöveg, az  „e rendelet” 

szövegrész helyében az „a” szöveg,
332. 1. melléklet 111.1. pontot megelőző címében az „áfa megelőlegezése és elszámolás a fordított áfa-előleggel” 

szövegrész helyébe az „áfa-előleg igénylés további szabályai” szöveg,
333. 1.  melléklet 115.1.  pontot megelőző címében a „finanszírozása szállítói finanszírozási módban” szövegrész 

helyébe a „szállítói finanszírozási módban történő finanszírozásának további szabályai” szöveg,
334. 1. melléklet 115.3. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
335. 1.  melléklet 121.1.  pontjában az  „5” szövegrész helyébe az  „öt” szöveg, az  „IH-nak” szövegrész helyébe 

az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
336. 1. melléklet 125.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
337. 1. melléklet 126. pont a) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
338. 1. melléklet 126. pont b) alpontjában az „IH-hoz” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,
339. 1.  melléklet 128.  pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító 

hatóság” szöveg, az „az Pályázati e-ügyintézés” szövegrész helyébe az „a Pályázati e-ügyintézés” szöveg,
340. 1. melléklet 129.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
341. 1. melléklet 129.2. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
342. 1. melléklet 130.1. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
343. 1.  melléklet 130.2.  pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH-hoz” 

szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,
344. 1. melléklet 130.3. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
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345. 1.  melléklet 130.6.  pontjában az  „5” szövegrész helyébe az  „öt” szöveg, az  „IH felé” szövegrész helyébe 
az  „irányító hatóságnak” szöveg, az  „IH-vezető” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság vezetője” szöveg, 
a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

346. 1.  melléklet 131.1.  pontjában a „legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével” szövegrész helyébe a „115/A.  § 
szerint” szöveg,

347. 1. melléklet 131.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
348. 1. melléklet 131.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
349. 1. melléklet 132.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „3” szövegrész helyébe 

a „három” szöveg,
350. 1. melléklet 132.2. pontjában a „tisztázó kérdésre” szövegrész helyébe a „hiánypótlást, vagy tisztázó kérdésre” 

szöveg,
351. 1.  melléklet 133.2.  pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „benyújtani az  IH-nak” szövegrész 

helyébe az „a Pályázati e-ügyintézés felületen szkennelve benyújtani az irányító hatóságnak” szöveg,
352. 1.  melléklet 133.3.  pontjában a  „30” szövegrész helyébe a  „harminc” szöveg, az  „IH-hoz, az  IH vezető” 

szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz, az irányító hatóság vezetője” szöveg,
353. 1.  melléklet 133.4.  pontjában a „másolata, valamint a  záradékolt előlegszámla hiteles másolata” szövegrész 

helyébe az „és a záradékolt előlegszámla” szöveg,
354. 1. melléklet 134.2. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
355. 1. melléklet 136.1. pontjában az „IH-hoz” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,
356. 1. melléklet 137.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
357. 1. melléklet 137.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
358. 1. melléklet 138.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
359. 1. melléklet 139.1. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
360. 1. melléklet 139.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
361. 1. melléklet 140.1. pontjában a „támogatási kérelem támogatási kérelem” szövegrész helyébe a „támogatási 

kérelem” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „Áht. 2. § (1) bekezdés t) pontja” 
szövegrész helyébe az „Áht. 1. § 4. pontja” szöveg,

362. 1. melléklet 140.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
363. 1.  melléklet 140.4.  pont nyitó szövegrészében az „IH munkatárs” szövegrész helyébe az „irányító hatóság 

munkatársa” szöveg,
364. 1.  melléklet 140.4.  pont d)  alpontjában az  „IH vezető” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság vezetője” 

szöveg,
365. 1. melléklet 141.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
366. 1. melléklet 141.2. pontjában az „IH e rendelet” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a” szöveg,
367. 1.  melléklet 141.4.  pontjában az „az elszámoló bizonylatot” szövegrész helyébe az „a hiánypótlással érintett 

elszámoló bizonylatot” szöveg,
368. 1. melléklet 142.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
369. 1. melléklet 142.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
370. 1. melléklet 143.4. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
371. 1.  melléklet 143.5.  pontjában az  „IH” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság” szöveg, a  „45” szövegrész 

helyébe a „negyvenöt” szöveg, a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
372. 1. melléklet 143.7. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
373. 1. melléklet 143.8. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
374. 1. melléklet 143.9. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
375. 1. melléklet 144.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
376. 1. melléklet 1446. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
377. 1. melléklet 145.3. pontjában az „IH-hoz” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,
378. 1. melléklet 145.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
379. 1. melléklet 145.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
380. 1.  melléklet 146.3.  pontjában az „IH felé” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH-hez” 

szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,
381. 1. melléklet 146.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
382. 1. melléklet 144.6. pontjában az „e rendeletben” szövegrész helyébe az „a jelen címben” szöveg,
383. 1. melléklet 149.1. pontjában az „IH felé” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,



7268 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 

384. 1. melléklet 151.1. pontjában az „az Európai Bizottság által” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság által 
készített, és a Miniszterelnökség által előzetesen véleményezett” szöveg,

385. 1. melléklet 153.3. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
386. 1. melléklet 153.4. pontjában az „átforgatás irányító” szövegrész helyébe az „átforgatás az irányító” szöveg,
387. 1. melléklet 153.5. pontjában az „IH vezető vagy az IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője vagy 

az irányító hatóság” szöveg,
388. 1. melléklet 157.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
389. 1. melléklet 157.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
390. 1. melléklet 158.1. pntjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
391. 1. melléklet 158.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
392. 1.  melléklet 159.1.  pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „15” szövegrész 

helyébe a „tizenöt” szöveg,
393. 1.  melléklet 159.2.  pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „15” szövegrész 

helyébe a „tizenöt” szöveg,
394. 1. melléklet 159.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
395. 1.  melléklet 160.1.  pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „15” szövegrész 

helyébe a „tizenöt” szöveg,
396. 1. melléklet 160.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
397. 1. melléklet 160.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
398. 1. melléklet 160.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „3” szövegrész helyébe 

a „három” szöveg,
399. 1. melléklet 161.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
400. 1. melléklet 161.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
401. 1. melléklet 162.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
402. 1. melléklet 162.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
403. 1. melléklet 162.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
404. 1. melléklet 162.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
405. 1. melléklet 163.1. pontját megelőző címben az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
406. 1. melléklet 163.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
407. 1. melléklet 163.2. pontjában az „e rendelet 120. § ( 3)” szövegrész helyébe az „a 120. § (3)” szöveg,
408. 1. melléklet 163.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
409. 1.  melléklet 163.6.  pontjában az  „IH” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság” szöveg, a  „15” szövegrész 

helyébe a „tizenöt” szöveg,
410. 1.  melléklet 167.1.  pontjában az  „IH-nak” szövegrész helyébe az  „irányító hatóságnak” szöveg, az  „IH” 

szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
411. 1. melléklet 167.2. pont b) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
412. 1. melléklet 168.3. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
413. 1.  melléklet 168.4.  pontjában az „IH e  rendelet 132.  §” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a  132.  § 

(1) bekezdése” szöveg,
414. 1. melléklet 168.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
415. 1. melléklet 168.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „3” szövegrész helyébe 

a „három” szöveg,
416. 1.  melléklet 168.7.  pontjában a  „tisztázó kérdésre” szövegrész helyébe a  „hiánypótlásra vagy a  tisztázó 

kérdésre” szöveg,
417. 1.  melléklet 170.9.  pontjában a  „korrekciót” szövegrész helyébe az  „a hiánypótlást” szöveg, az  „IH” 

szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
418. 1.  melléklet 171.1.  pontjában az  „IH” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság” szöveg, az  „e rendelet” 

szövegrész helyébe az „a” szöveg,
419. 1. melléklet 172.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
420. 1. melléklet 172.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
421. 1.  melléklet 172.3.  pontjában az „IH e  rendelet 133.  § (2)  bekezdésében és” szövegrész helyébe az „irányító 

hatóság a 133. § (2) bekezdésében és a” szöveg,
422. 1. melléklet 173. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
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423. 1. melléklet 174. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „15” szövegrész helyébe 
a „tizenöt” szöveg,

424. 1. melléklet 177.1. pontjában a „60” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
425. 1.  melléklet 177.2.  pontjában a  „záró projekt előrehaladási” szövegrész helyébe a  „záró fenntartási”, 

az „amennyiben a  projekt 179.1. és 179.2.” szövegrész helyébe a „ha a  projekt a  179.1. és a  179.2.” szöveg, 
a „60” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,

426. 1. melléklet 178. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
427. 1. melléklet 181.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
428. 1.  melléklet 181.6.  pontjában az „„utalványozási” dokumentáció összeállításáért felelős egység”” szövegrész 

helyébe az „az irányító hatóság” szöveg,
429. 1. melléklet 181.7. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
430. 1. melléklet 181.9. pontjában az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,
431. 1. melléklet 181.13. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
432. 1. melléklet 181.14. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
433. 1. melléklet 181.15. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
434. 1.  melléklet 181.16.  pontjában a „példánya az  IH-nál kerül megőrzésre” szövegrész helyébe a „példányát 

az irányító hatóság őrzi meg” szöveg,
435. 1. melléklet 183.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
436. 1.  melléklet 184.1.  pontjában az  „IH” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság” szöveg, az  „e rendelet” 

szövegrész helyébe az „a” szöveg,
437. 1.  melléklet 184.2.  pontjában az  „IH” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság” szöveg, a  „90” szövegrész 

helyébe a „kilencven” szöveg,
438. 1. melléklet 184.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
439. 1. melléklet 185.1. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
440. 1. melléklet 185.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
441. 1. melléklet 186.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
442. 1. melléklet 187.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
443. 1. melléklet 188.1. pontjában az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,
444. 1. melléklet 189.1. pontjában az „Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „igazoló hatóság” szöveg,
445. 1.  melléklet 189.2.  pontjában az „IH-k által elkészített IH-Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „irányító 

hatóságok által elkészített irányító hatóság – igazoló hatóság” szöveg,
446. 1.  melléklet 189.3.  pontjában az „IH – Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „irányító hatóság – igazoló 

hatóság” szöveg,
447. 1. melléklet 190.1. pontjában az „Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „igazoló hatóság” szöveg,
448. 1. melléklet 190.2. pontjában az „Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „igazoló hatóság” szöveg,
449. 1. melléklet 191.1. pontjában az „IH e rendelet” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a” szöveg,
450. 1.  melléklet 191.2.  pont nyitó szövegrészében az  „a kedvezményezett részére” szövegrész helyébe 

az  „a  kedvezményezett, szállítói finanszírozás esetén a  szállító, engedményezés esetén pedig 
az engedményes részére” szöveg,

451. 1. melléklet 191.4. pontjában a „kedvezményezettet kártalanítás” szövegrész helyébe a „kedvezményezettet, 
szállítót, engedményest kártalanítás” szöveg,

452. 1. melléklet 192.1. pont nyitó szövegrészében az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
453. 1. melléklet 192.1. pont d) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
454. 1. melléklet 192.1. pont g) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
455. 1. melléklet 192.2. pont nyitó szövegrészében az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
456. 1. melléklet 192.2. pont b) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
457. 1. melléklet 192.3. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
458. 1. melléklet 192.4. pont nyitó szövegrészében az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, 

az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
459. 1. melléklet 195.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
460. 1.  melléklet 196.1.  pontjában az  „IH-nak” szövegrész helyébe az  „irányító hatóságnak” szöveg, az  „IH-t 

magában foglaló” szövegrész helyébe az „irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett” 
szöveg,

461. 1. melléklet 196.2. pontjában a „pontot” szövegrész helyébe a „pont szerinti keret kimerülését” szöveg,
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462. 1.  melléklet 197.3.  pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

463. 1. melléklet 197.4. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
464. 1. melléklet 197.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
465. 1.  melléklet 197.13.  pontjában az „IH hibájából” szövegrész helyébe az „irányító hatóság hibájából” szöveg, 

az „IH részére” szövegrész helyébe az „irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett 
minisztérium részére” szöveg,

466. 1.  melléklet 198.2.  pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
miniszterek által vezetett minisztériumok” szöveg,

467. 1.  melléklet 198.5.  pontjában az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az  IH-t” 
szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az  irányító hatóságot”, 
a „bizonylat készül” szövegrész helyébe a „bizonylatot készít” szöveg,

468. 1. melléklet 200. pont a) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
469. 1. melléklet 201.3. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
470. 1.  melléklet 202.  pontjában a  „szabálytalansági döntések elleni jogorvoslat címben” szövegrész helyébe 

az „a XXII. Fejezetben” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
471. 1. melléklet 203.4. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
472. 1. melléklet 205.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
473. 1. melléklet 205.5. pontjában az „e rendelet” szövegrészek helyébe az „a” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe 

az „irányító hatóság vagy az alapok alapját végrehajtó szervezet” szöveg,
474. 1. melléklet 206.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
475. 1.  melléklet 206.4.  pontjában az  „e rendelet 153.  § (2)  bekezdésben” szövegrész helyébe az  „a 153.  § 

(2) bekezdésében” szöveg,
476. 1. melléklet 206.5. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
477. 1. melléklet 208. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
478. 1. melléklet 210.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
479. 1. melléklet 211.1. pont nyitó szövegrészében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
480. 1. melléklet 211.1. pont d) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
481. 1. melléklet 211.1. pont f ) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
482. 1.  melléklet 211.3.  pont nyitó szövegrészében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „a döntéshozó” 

szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője” szöveg,
483. 1.  melléklet 211.3.  pont a)  alpont ab)  alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, az „IH” 

szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
484. 1. melléklet 211.3. pont a) alpont ad) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
485. 1. melléklet 211.3. pont c) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
486. 1. melléklet 211.3. pont d) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
487. 1. melléklet 211.4. pontjában az „a döntéshozó” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője” szöveg,
488. 1. melléklet 212.1. pontjában az „A döntéshozó” szövegrész helyébe az „Az irányító hatóság vezetője” szöveg, 

a  „3” szövegrészek helyébe a  „három” szöveg, az  „a KSZ” szövegrész helyébe a  „közreműködő szervezet” 
szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „KSZ-t” szövegrész helyébe a „közreműködő 
szervezetet” szöveg,

489. 1.  melléklet 212.2.  pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg, az „IH vezető” szövegrész helyébe 
az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

490. 1. melléklet 212.3. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
491. 1.  melléklet 212.4.  pontjában a  „folytatja le.” szövegrész helyébe a  „folytatja le. Pénzügyi eszköz esetén 

a  szabálytalansági eljárást a  végső kedvezményezett és a  pénzügyi közvetítő vonatkozásában az  alapok 
alapját végrehajtó szervezet folytatja le.” szöveg,

492. 1.  melléklet 212.5.  pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, a „tájékoztatja” szövegrész 
helyébe a „tájékoztatja.” szöveg,

493. 1.  melléklet 213.1.  pontjában az  „e rendelet 156.  § (3)–(4)” szövegrész helyébe az  „a 156.  § (3) vagy 
(4) bekezdése” szöveg, az „IH vezetőjének (döntéshozó)” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjének” 
szöveg,

494. 1. melléklet 213.2. pontjában az „IH vezetővel” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjével” szöveg, 
az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,
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495. 1. melléklet 214.1. pontjában az „A döntéshozó” szövegrész helyébe az „Az irányító hatóság vezetője” szöveg, 
az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, az „a döntéshozónak” szövegrész helyébe az „az irányító 
hatóság vezetőjének” szöveg,

496. 1. melléklet 214.2. pontjában az „a döntéshozó” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője” szöveg, 
az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „KSZ kijelölése esetén a KSZ-t” szövegrész helyébe a „– kijelölése 
esetén – a közreműködő szervezetet” szöveg,

497. 1. melléklet 214.3. pontjában az „a döntéshozó” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője” szöveg, 
az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „a KSZ kijelölése esetén a KSZ-t” szövegrész helyébe a „– kijelölése 
esetén – a közreműködő szervezetet” szöveg,

498. 1. melléklet 215.3. pontjában az „IH vezetőnek” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjének” szöveg,
499. 1. melléklet 216.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
500. 1.  melléklet 216.3.  pontjában a „tesz e  rendelet” szövegrész helyébe a „tesz a” szöveg, az „e rendelet 164.  §  

(3)–(6)” szövegrész helyébe az „a 164. § (3)–(6)” szöveg,
501. 1. melléklet 216.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
502. 1. melléklet 217.1. pontjában az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjének” szöveg,
503. 1. melléklet 217.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
504. 1. melléklet 217.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
505. 1. melléklet 217.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
506. 1. melléklet 217.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
507. 1.  melléklet 217.6.  pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „dönt e  rendelet” 

szövegrész helyébe a „dönt a” szöveg, az „e rendelet 164.  § (3)–(6)” szövegrész helyébe az „a 164.  § (3)–(6)” 
szöveg,

508. 1.  melléklet 217.7.  pontjában a  „35. Cikkének” szövegrész helyébe a  „35.  cikk” szöveg, az  „1.  cikkének” 
szövegrész helyébe az „1. cikk” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

509. 1.  melléklet 217.9.  pontjában az  „ugyanazon szabálytalanságot” szövegrész helyébe az  „ugyanazon 
tényállással kapcsolatos szabálytalanságot” szöveg,

510. 1. melléklet 217.11. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
511. 1.  melléklet 217.12.  pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „e rendelet 165.  § (4)  bekezdés” 

szövegrész helyébe az „a 165. § (4) bekezdése” szöveg,
512. 1. melléklet 217.13. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
513. 1. melléklet 218.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
514. 1.  melléklet 218.2.  pontjában az  „IH-hoz” szövegrész helyébe az  „irányító hatósághoz” szöveg, az  „IH” 

szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
515. 1.  melléklet 218.3.  pontjában az  „„e rendelet „Szabálytalansági döntések elleni jogorvoslat” címe alatt 

szabályozott”” szövegrész helyébe az „a XXII. Fejezet szerinti” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító 
hatóság” szöveg,

516. 1. melléklet 219.1. pont nyitó szövegrészében az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
517. 1. melléklet 219.1. pont a) alpontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
518. 1. melléklet 219.1. pont b) alpontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
519. 1. melléklet 219.1. pont c) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
520. 1. melléklet 220.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
521. 1. melléklet 220.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „2” szövegrész helyébe 

a „két” szöveg,
522. 1.  melléklet 221.1.  pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „e rendelet 165.  § 

(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „a 165. § (3) bekezdése” szöveg,
523. 1.  melléklet 221.2.  pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe 

az „a” szöveg,
524. 1. melléklet 223.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
525. 1. melléklet 223.2. pontjában az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,
526. 1. melléklet 223.3. pont nyitó szövegrészében az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” 

szöveg,
527. 1. melléklet 223.3. pont a) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
528. 1. melléklet 223.3. pont b) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
529. 1. melléklet 223.3. pont c) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
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530. 1.  melléklet 225.1.  pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” 
szöveg,

531. 1. melléklet 226.1. pontjában a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
532. 1. melléklet 226.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
533. 1. melléklet 226.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
534. 1. melléklet 226.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „2” szövegrész helyébe 

a „két” szöveg,
535. 1.  melléklet 226.5.  pontjában a  „2” szövegrész helyébe a  „két” szöveg, az  „amennyiben kijelölésre került, 

a KSZ-t” szövegrész helyébe a „– kijelölése esetén – a közreműködő szervezetet” szöveg,
536. 1.  melléklet 226.6.  pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, a  „8” szövegrész helyébe 

a  „nyolc” szöveg, az  „IH vezetőhöz” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság vezetőjéhez” szöveg, 
a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

537. 1. melléklet 226.7. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
538. 1.  melléklet 226.8.  pontjában az „IH-t, az  IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóságot, az  irányító hatóság” 

szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg, a „kijelölés esetén a KSZ-t” szövegrész helyébe a „– kijelölése 
esetén – a közreműködő szervezetet” szöveg,

539. 1. melléklet 226.9. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg, a „pontja, valamint” szövegrész 
helyébe a  „pontja és a” szöveg, a  „hatóságvezetője” szövegrész helyébe a  „hatóság vezetője” szöveg, 
a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

540. 1.  melléklet 226.10.  pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg, az „IH-t. Az  IH” szövegrész 
helyébe az  „irányító hatóságot. Az  irányító hatóság” szöveg, a  „2” szövegrész helyébe a  „két” szöveg, 
a „KSZ-nek” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezetnek” szöveg,

541. 1. melléklet 227. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
542. 1. melléklet 228.4. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
543. 1. melléklet 229.1. pont a) alpontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
544. 1.  melléklet 229.1.  pont c)  alpont cb)  alpontjában az  „a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetnek” 

szövegrész helyébe az „az alapok alapját végrehajtó szervezetnek vagy a pénzügyi közvetítőnek” szöveg,
545. 1. melléklet 229.1. pont c) alpont cc) alpontjában a „meghaladta.” szövegrész helyébe a „meghaladta,” szöveg,
546. 1. melléklet 229.1. pont d) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
547. 1.  melléklet 229.1.  pont e)  alpontjában az „e rendelet 47.  § (4)  bekezdése szerinti szabályozás” szövegrész 

helyébe az „a 47. § (4) bekezdése” szöveg,
548. 1. melléklet 229.2. pontjában az „az 229.1.” szövegrész helyébe az „a 229.1., 229.1a. és 229.1b.” szöveg,
549. 1. melléklet 233.2. és 233.4. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
550. 1. melléklet 234.2. pontjában a „229.1.” szövegrész helyébe a „229., 229.1a. és 229.1b.” szöveg, az „5” szövegrész 

helyébe az „öt” szöveg,
551. 1. melléklet 236.1. pontjában az „IH-val” szövegrész helyébe az „irányító hatósággal” szöveg,
552. 1. melléklet 238.3. pontjában a „6:48 §-a” szövegrész helyébe a „6:48. §-a” szöveg,
553. 1. melléklet 241.1. és 246.2. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
554. 1. melléklet 248.4. pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
555. 1. melléklet 249.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
556. 1.  melléklet 249.2.  pont a)  alpontjában az „e rendelet 175.  §-a” szövegrész helyébe az „a 175.  §” szöveg, 

a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
557. 1. melléklet 250. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
558. 1. melléklet 250. pont a) alpontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
559. 1.  melléklet 251.1.  pontjában a  „szerződéstől elállt, illetve” szövegrész helyébe a  „szerződéstől elállt, 

a finanszírozási megállapodást, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodást felmondta, illetve” 
szöveg, az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

560. 1. melléklet 251.2. és 251.3. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
561. 1. melléklet 252.2. pont a) és b) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
562. 1. melléklet 252.3. pontjában az „(1)-(4)” szövegrész helyébe az „(1)–(4)” szöveg,
563. 1. melléklet 253.1. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
564. 1. melléklet 254.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
565. 1. melléklet 254.6. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
566. 1. melléklet 255.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
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567. 1. melléklet 257.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
568. 1. melléklet 259.2. és 259.4. pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
569. 1.  melléklet 260.1.  pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, a „követelés adók módjárta 

történő behajtás útján kerül érvényesítésre” szövegrész helyébe a  „követelést adók módjára hajtják be” 
szöveg,

570. 1. melléklet 260.4. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
571. 1. melléklet 261.2. pontjában a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
572. 1. melléklet 261.3. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
573. 1. melléklet 262.4., 263.3., 263.4., 266.2. és 267. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
574. 1. melléklet 268.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
575. 1. melléklet 269.1. pontjában a „Monitoring és Információs” szövegrész helyébe a „monitoring és információs” 

szöveg,
576. 1. melléklet 269.2. pontjában az „IH 3” szövegrész helyébe az „irányító hatóság három” szöveg,
577. 1. melléklet 269.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
578. 1. melléklet 269.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
579. 1. melléklet 270.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
580. 1. melléklet 270.3. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
581. 1. melléklet 271.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
582. 1. melléklet 273.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
583. 1. melléklet 275.2. pontjában a „60” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
584. 1. melléklet 275.3. pontjában a „120” szövegrész helyébe a „százhúsz” szöveg,
585. 1. melléklet 275.4. pontjában a „180” szövegrész helyébe a „száznyolcvan” szöveg,
586. 1. melléklet 275.5. pontjában a „360” szövegrész helyébe a „háromszázhatvan” szöveg,
587. 1. melléklet 276.5. pontjában a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
588. 1. melléklet 277.1. pontjában az „IH-t” szövegrész helyébe az „irányító hatóságot” szöveg, az „IH” szövegrész 

helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
589. 1. melléklet 277.2. pontjában az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,
590. 1. melléklet 278.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
591. 1. melléklet 278.7. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
592. 1. melléklet 281.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
593. 1. melléklet 282.1. pontjában az „indikátorok” szövegrész helyébe az „indikátorok és adatszolgáltatás” szöveg,
594. 1. melléklet 282.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
595. 1. melléklet 284.3. pontjában a „12” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,
596. 1.  melléklet 289.1.  pontjában az  „e rendelet 178-180.  §-a” szövegrész helyébe az  „a 178–180.  §” szöveg,  

az „(1)–(3) bekezdései” szövegrész helyébe az „(1)–(3) bekezdése” szöveg,
597. 1.  melléklet 289.3.  pontjában a „horizontális vállalásokról” szövegrész helyébe az „a szerződésben foglalt 

horizontális követelmények teljesítéséről” szöveg,
598. 1. melléklet 290.2. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
599. 1. melléklet 291. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
600. 1. melléklet 292.1., 292.2., 293.1., 293.2., és 293.4. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
601. 1.  melléklet 294.  pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” 

szöveg,
602. 1. melléklet 296.1. és 296.3. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
603. 1.  melléklet 296.9.  pontjában az „E rendelet 88.  § (2)  pont” szövegrész helyébe az „A 88.  § (2)  bekezdése” 

szöveg,
604. 1. melléklet 297.1. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
605. 1. melléklet 299.2. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
606. 1. melléklet 300.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
607. 1. melléklet 302.1. pontjában a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
608. 1. melléklet 302.2. és 302.3. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
609. 1. melléklet 304.2. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
610. 1. melléklet 306.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
611. 1. melléklet 306.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
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612. 1.  melléklet 308.1.  pontjában a  „hatóság vezetője által” szövegrész helyébe a  „hatóság vezetője, illetve 
az alapok alapját végrehajtó szervezet által” szöveg,

613. 1. melléklet 308.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
614. 1. melléklet 310.1. pont d) alpontjában a „pontok a alapján” szövegrész helyébe a „pontok alapján” szöveg,
615. 1. melléklet 310.2. pontjában a „2014-2020” szövegrész helyébe a „2014–2020” szöveg,
616. 1. melléklet 314.4. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
617. 1. melléklet 315.1. pont b) alpontjában az „időszakos” szövegrész helyébe az „időközi” szöveg,
618. 1. melléklet 315.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
619. 1.  melléklet 317.3.  pont c)  alpontjában a „projekt(ek)” szövegrész helyébe a „projekt” szöveg, a „melyben” 

szövegrész helyébe az „amelyben” szöveg,
620. 1. melléklet 317.3. pont d) alpontjában a „projekt(ek)” szövegrész helyébe a „projekt” szöveg, a „nyilatkozatot 

(melyben” szövegrész helyébe a  „nyilatkozatot, amelyben” szöveg, az  „e rendelet” szövegrész helyébe 
az „a” szöveg, a „vonatkozásában).” szövegrész helyébe a „vonatkozásában.” szöveg,

621. 1. melléklet 321.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
622. 1. melléklet 324.1., 325.1. és 326.1. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
623. 1. melléklet 326.2. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
624. 1.  melléklet 326.3.  pontjában az  „a hiánypótlási határidő letelte” szövegrész helyébe az  „az intézkedés 

teljesítési határidejének letelte” szöveg,
625. 1. melléklet 326.4. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
626. 1. melléklet 326.6. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
627. 1. melléklet 326.7. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
628. 1. melléklet 328.5. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
629. 1. melléklet 329.4. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
630. 1. melléklet 329.5. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
631. 1. melléklet 329.6. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
632. 1. melléklet 329.7. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
633. 1.  melléklet 329.8.  pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, a „15” szövegrész helyébe 

a „tizenöt” szöveg,
634. 1. melléklet 330.3. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
635. 1. melléklet 330.4. pontjában a „330.1.” szövegrész helyébe a „330.2.” szöveg,
636. 1. melléklet 330.5. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
637. 1. melléklet 330.6. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
638. 1. melléklet 330.7. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
639. 1. melléklet 330.8. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
640. 1. melléklet 331. pontjában a „mellékleteket kell” szövegrész helyébe a „mellékleteket nem kell” szöveg,
641. 1. melléklet 332.2. pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
642. 1. melléklet 334.5. pontjában a „334.5.” szövegrész helyébe a „334.4.” szöveg,
643. 1. melléklet 334.7. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
644. 1. melléklet 335.4. pontjában az „e rendelet 198. § (4)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 198. § (4)–(6)” 

szöveg,
645. 1. melléklet 336.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
646. 1.  melléklet 340.2.  pontjában a  „tekintetében amennyiben az  irányító hatóság IH” szövegrész helyébe 

a „tekintetében, ha az irányító hatóság” szöveg,
647. 1. melléklet 340.5. és 340.9. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
648. 1. melléklet 341.1. pontjában az „E rendelet 10. § (5) pontja alapján az európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter feladata az  ellenőrzés koordináció” szövegrész helyébe az  „Az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter koordinálja az ellenőrzési tevékenységet” szöveg,

649. 1. melléklet 343.1. pontjában az „IH-kkal” szövegrész helyébe az „irányító hatóságokkal” szöveg,
650. 1. melléklet 344.1. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,
651. 1. melléklet 344.2. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
652. 1. melléklet 344.3. pontjában az „IH-k által jelölt kapcsolattartóról” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok 

által kijelölt kapcsolattartók” szöveg,
653. 1.  melléklet 344.6.  pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg, az „1” szövegrész 

helyébe az „egy” szöveg,
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654. 1. melléklet 344.7. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
655. 1.  melléklet 345.2.  pontjában az  „IH-nak” szövegrész helyébe az  „irányító hatóságnak” szöveg, az  „IH” 

szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
656. 1. melléklet 345.4. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „IH-k” szövegrészek 

helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,
657. 1.  melléklet 346.1.  pontjában az  „IH-t” szövegrész helyébe az  „irányító hatóságot” szöveg, az  „IH-k” 

szövegrészek helyébe az „irányító hatóságok” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
658. 1. melléklet 346.2. pontjában az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője” szöveg,
659. 1. melléklet 347. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” 

szöveg, az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
660. 1.  melléklet 348.1.  pontjában a  „KSZ” szövegrész helyébe a  „közreműködő szervezet” szöveg, az  „IH” 

szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
661. 1. melléklet 348.3. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,
662. 1. melléklet 348.4. pontjában az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,
663. 1. melléklet 348.5. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,
664. 1. melléklet 349.1. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,
665. 1. melléklet 349.2. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg, az „IgH” szövegrész 

helyébe az „igazoló hatóság” szöveg,
666. 1. melléklet 349.3. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,
667. 1. melléklet 349.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
668. 1. melléklet 349.6. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,
669. 1.  melléklet 350.2.  pontjában az  „IH-nak” szövegrész helyébe az  „irányító hatóságnak” szöveg, az  „IH” 

szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „IH-specifikus” szövegrész helyébe az „irányítóhatóság-
specifikus” szöveg,

670. 1. melléklet 351.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
671. 1. melléklet 351.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
672. 1. melléklet 352.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
673. 1. melléklet 352.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
674. 1. melléklet 352.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
675. 1. melléklet 353.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „7” szövegrész helyébe 

a „hét” szöveg,
676. 1. melléklet 354.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
677. 1.  melléklet 355.2.  pontjában az  „IH” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság” szöveg, a  „14” szövegrész 

helyébe a „tizennégy” szöveg,
678. 1. melléklet 356.1. pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,
679. 1. melléklet 356.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
680. 1. melléklet 356.3. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
681. 1. melléklet 357.2. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
682. 1. melléklet 359.4. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,
683. 1. melléklet 359.5. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,
684. 1. melléklet 359.6. pontjában az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,
685. 1. melléklet 360.1. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,
686. 1. melléklet 360.2. pontjában az „IH-vezetőt” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjét” szöveg,
687. 1. melléklet 360.3. pontjában a „KSZ értesítéséről” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet és az alapok 

alapját végrehajtó szervezet értesítéséről” szöveg,
688. 1.  melléklet 361.1.  pontjában az  „IH a  KSZ-szel” szövegrész helyébe az  „irányító hatóság a  közreműködő 

szervezettel” szöveg,
689. 1. melléklet 361.2. pontjában az „IH-specifikus” szövegrész helyébe az „irányítóhatóság-specifikus” szöveg,
690. 1. melléklet 361.3. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
691. 1. melléklet 361.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
692. 1. melléklet 367.2. pont e) alpontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
693. 1. melléklet 367.2. pont g) és h) alpontjában a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
694. 1. melléklet 367.4. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
695. 1. melléklet 367.7. pontjában a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
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696. 1. melléklet 370.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
697. 1.  melléklet 370.4.  pont nyitó szövegrészében az  „e rendelet 370.1.  pontjának” szövegrész helyébe 

az „a 370.1. pont” szöveg,
698. 1. melléklet 371.4. pontjában az „e rendelet 39. §” szövegrész helyébe az „a 49. §” szöveg, az „indikátorokat és 

erről” szövegrész helyébe az „indikátorokat és horizontális követelményeket, valamint erről” szöveg,
699. 1.  melléklet 373.1.  pontjában a  „megállapításra.” szövegrész helyébe a  „megállapításra. Pénzügyi eszköz 

esetén e fejezetet a 94/C. §-nak megfelelően kell alkalmazni.” szöveg,
700. 1. melléklet 374. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
701. 1. melléklet 375.1. pont b) alpontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
702. 1. melléklet 376.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
703. 1. melléklet 376.2. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
704. 1. melléklet 377. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
705. 1. melléklet 377.1. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
706. 1.  melléklet 378.  pontjában a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg, az „(e rendelet 101.  § (3)  bekezdés, 

illetve 103.  § (2)  bekezdés megfelelő alkalmazásával)” szövegrész helyébe az „[a 101.  § (3)  bekezdés vagy 
a 103. § (2) bekezdés alkalmazásával]” szöveg,

707. 1. melléklet 379. pontjában az „5.” szövegrész helyébe az „ötödik” szöveg,
708. 1. melléklet 382. pontjában az „(e rendelet 103. § (2) bekezdése)” szövegrész helyébe az „[103. § (2) bekezdés]” 

szöveg, az „e rendelet 103. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 103. § (1) bekezdés” szöveg,
709. 1. melléklet 384. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
710. 1.  melléklet 385.2.  pontjában a  „keresztül, szükség esetén elektronikus úton a” szövegrész helyébe 

a „keresztül – szükség esetén elektronikus úton – a” szöveg, a „részvételi/ajánlati/ajánlattételi” szövegrész 
helyébe a „részvételi, ajánlati vagy ajánlattételi” szöveg, az „e rendelet 105. § szerinti tájékoztatást követően 
keletkezett, e rendelet 389. pontja” szövegrész helyébe az „a 105. § szerinti tájékoztatást követően keletkezett, 
a 389. pont” szöveg,

711. 1. melléklet 386.1. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
712. 1. melléklet 386.2. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
713. 1.  melléklet 388.  pontjában a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg, az „(e rendelet 108.  § (8)  bekezdése 

megfelelő alkalmazásával)” szövegrész helyébe az „[a 108. § (8) bekezdése szerint]” szöveg,
714. 6. melléklet I.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
715. 6. melléklet II.1. pontjában az „e rendelet 120. §-ának” szövegrész helyébe az „a 120. §-nak” szöveg,
716. 6.  melléklet II.4.  pontjában az  „E rendelet” szövegrész helyébe az  „A” szöveg, a  „támogatói döntésben” 

szövegrész helyébe a „támogatási döntésben” szöveg,
717. 6. melléklet II.11. pontjában az „e rendelet 128. § (3)–(5)” szövegrész helyébe az „a 128. § (3)–(5)” szöveg,
718. 6.  melléklet III.1.1.2.  pontjában a „felek nem” szövegrész helyébe a „felek, illetve a  képviseletükben eljáró 

személyek nem” szöveg,
719. 6. melléklet III.1.2.4., 1.3.1., 1.8. pontjában a „vállalkozási” szövegrész helyébe a „szállítói” szöveg,
720. 6. melléklet III.1.8.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
721. 6.  melléklet III.2.2.  pont második mondatában és a  III.24.1.  pontjában a „vállalkozási” szövegrész helyébe 

a „szállítói” szöveg,
722. 6. melléklet III.3.1.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
723. 6. melléklet III.6.4. pontjában az „Az árajánlat tartalmazza” szövegrész helyébe az „Az árajánlatok egymástól 

függetlenek, és tartalmazzák” szöveg,
724. 6. melléklet III.7.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
725. 6. melléklet III.9.3.5.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
726. 6. melléklet III.9.3.6. pontjában a „projektelem” szövegrész helyébe a „tevékenység” szöveg,
727. 6. melléklet III.9.3.7. pontjában a „projektelemre” szövegrész helyébe a „tevékenységre” szöveg,
728. 6. melléklet III.9.3.8. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,
729. 6.  melléklet III.18.1.  pontjában az  „e rendelet 104.  § (4)  bekezdésére]” szövegrész helyébe az  „a 104.  § 

(4) bekezdésre].” szöveg
lép.
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101. §  Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1. 4. § f ) pontja,
 2. 14. § 4., 5., 7. és 9. pontja,
 3. 18. § (1) bekezdés c), e) és g) pontja,
 4. 18. § (3) bekezdése,
 5. 20. § 9. pontjában az „és az Európai Bizottság” szövegrész,
 6. 25. § (2) e) pontja,
 7. 32. § (2) bekezdése,
 8. 39. § (7) bekezdése,
 9. 46. § (2) bekezdés c)–e) pontja,
10. 51. § (1) bekezdésében a „65/A. § (1) bekezdése” szövegrész,
11. 60. § (2) és (3) bekezdésében az „a támogatási kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül” szövegrészek,
12. 63. § (4) bekezdésében az „adminisztrációs” szövegrész,
13. 64. § (1) bekezdésében a „területi kiválasztási eljárásrend alkalmazása esetén, valamint” szövegrész,
14. 64. § (4) bekezdése,
15. 70. § (3), (4) és (6) bekezdése,
16. 71. § (6) bekezdésében a „támogatási és támogatásközvetítői” szövegrész,
17. 72. § (2) bekezdése,
18. 79. § (1) bekezdés c) pontjában a „ , pénzügyi befejezésének” szövegrész,
19. 79. § (1) bekezdés j) pontjában a „támogatási” szövegrész,
20. 93. § (3) bekezdésében az „ , ez esetben további lehívásnak nincs helye” szövegrész,
21. 111. § (3) bekezdésében az „és ETHA” szövegrész,
22. 115. § (7) bekezdésében az „Előleggel való teljes elszámolást követően az előleg újra igényelhető.” szövegrész,
23. 115.  § (8)  bekezdésében az  „Előleg, a  folyósítást követően – elszámolási határidőig kamatmentes – 

követelésként kerül nyilvántartásra.” szövegrész,
24. 117. § (3) bekezdés b) pontjában a „megvalósítási” szövegrész,
25. 117. § (5) bekezdése,
26. 118. § (4) és (5) bekezdése,
27. 119. § (1) bekezdés a) pontjában a „ ,valamint” szövegrész és a b) pontja,
28. 124. § (3) bekezdésében az „Az elszámolási időszaknak a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekkel 

összhangban kell lennie.” szövegrész,
29. 125. § (5) bekezdése,
30. 126. § (1) és (2) bekezdése,
31. 152. § (1) bekezdés b) pontja,
32. 153. § (4) bekezdésében a „ , a közreműködő szervezet vagy a kifizető ügynökség” szövegrész,
33. 154. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „vagy helyi akciócsoport döntése ellen benyújtott kifogás esetén 

a közreműködő szervezet vagy a kifizető ügynökség” szövegrész,
34. 154. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a 75. § (5) bekezdésben foglaltak szerint” szövegrész,
35. 157. §-a,
36. 162. § (3) bekezdése,
37. 179. §-a,
38. 190. § (2) bekezdésében a „félévente” és a „május 15-i és” szövegrész,
39. 191. § (7) bekezdésében az „és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

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

103. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 

az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU 
parlamenti és bizottsági rendelet,
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b) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU parlamenti és bizottsági rendelet,

c) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, 
a  kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a  közvetlen kifizetésekre, 
a  vidékfejlesztési támogatásokra és a  kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottság felhatalmazáson 
alapuló rendelet,

d) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az  integrált igazgatási 
és kontrollrendszer, a  vidékfejlesztési intézkedések és a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő 
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

e) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kifizető ügynökségek és más szervek, 
a  pénzgazdálkodás, a  számlaelszámolás, a  biztosítékok és az  euro használata tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

f ) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kifizető ügynökségek és más szervek, 
a  pénzgazdálkodás, a  számlaelszámolás, az  ellenőrzési szabályok, a  biztosítékok és az  átláthatóság 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2014. augusztus 6-i 
908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A  kifizetési tervezéshez szükséges információkat az  irányító hatóságok évente, a  külön körlevélben 
meghatározott időpontig, a  tervezési köriratnak, tájékoztatónak megfelelően küldik meg a  Miniszterelnökség 
Uniós Fejezeti Főosztálya részére. Az  irányító hatóság a  kifizetési tervhez az  alapok alapját végrehajtó szervezetet 
adatszolgáltatásra hívhatja fel.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 7.2. és 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7.2. A  projektmenedzser a  46.  § alapján összeállított felhívás megküldésével értesíti a  támogatást igénylőt 
a nevesítés megtörténtéről.
7.3. A  felhívást ajánlott küldeményként, továbbá kiegészítő jelleggel elektronikus úton kell megküldeni 
a felhívásban nevesített támogatást igénylőknek.”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.1. Az irányító hatóság vezetője minden beérkezett támogatási kérelemhez projektmenedzsert jelöl ki, kivéve, ha 
a kijelölést a 7.1. pont alapján már elvégezte.”

 4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 13.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.4. Ha a  támogatási kérelem a  nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek megfelel, az  irányító hatóság 
megvizsgálja, hogy a  támogatást igénylő megfelel-e a  felhívásban meghatározott hiánypótoltatható jogosultsági 
feltételeknek.”

 5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 13.6. és 13.7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13.6. Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén – ha a  felhívás másként nem rendelkezik – a  jogosultsági 
ellenőrzés során alkalmazott szempontok nem hiánypótoltathatóak.
13.7. Ha a  támogatási kérelem megfelel a  jogosultsági feltételeknek, az  irányító hatóság megkezdi a  kérelem 
tartalmi értékelését, és erről a támogatást igénylőt a XII. fejezet szabályai szerint értesíti.”

 6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „Hiánypótlás a jogosultsági ellenőrzés során” címe a következő 14.7. 
és 14.8. ponttal egészül ki:
„14.7. A korrekcióra a 14.1–14.4. pontot kell alkalmazni.
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14.8. Ha a  támogatást igénylő a  korrekciót hibásan, hiányosan vagy a  meghatározott határidőn túl nyújtja be, 
a támogatási kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell értékelni, vagy az irányító hatóság vezetője döntése 
értelmében újraértékelni.”

 7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 25.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.1. A  jogosultsági szempontoknak megfelelő támogatási kérelmeket tartalmi értékelésre kell bocsátani. 
A tartalmi értékelés folyamata a támogatási kérelmek minőségének tartalmi értékelési szempontok alapján történő 
vizsgálatát és kiemelt kiválasztási eljárásrend, terület-, illetve állatlétszám-alapú támogatások esetén az  értékelési 
szempontok alapján történő minősítését, standard és egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén az  értékelési 
szempontok alapján történő minősítését, vagy – szakaszos döntéshozatal esetén – sorrendbe állítását foglalja 
magában.”

 8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 30.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.1. Az  értékelést végző személy minden értékelendő támogatási kérelem vonatkozásában a  felhívásban 
meghatározott értékelési szempontokat tartalmazó értékelőlapot tölt ki a monitoring és információs rendszerben.”

 9. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet az „Az értékelő lap elkészítése” címe a következő 30.3. ponttal egészül 
ki:
„30.3. Ha az  irányító hatóság az  ellenőrzés során megállapítja, hogy az  értékelőlap hibás, hiányos vagy nem 
egyértelmű információt tartalmaz, az értékelőlapot visszaküldi az értékelőnek és felhívja az értékelés kijavítására.”

 10. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 31.1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az értékelő lap tartalmazza)
„c) a felhívásban foglalt értékelési szempontrendszer szerinti értékelést,”

 11. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 33.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.1. Az  irányító hatóság a  döntés meghozatalának előkészítése érdekében az  összesített értékelő táblázatban 
az értékelt támogatási kérelmeket megjeleníti és – kiemelt kiválasztási eljárásrend, terület-, illetve állatlétszám-alapú 
támogatások kivételével – az értékelési szempontokra adott átlagpontszám alapján sorba rendezi, továbbá jelezheti 
az egyes támogatási kérelmekkel kapcsolatos szakmai javaslatát.”

 12. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 36.3. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság vezetőjének felkérése alapján a döntés-előkészítő bizottságba tagot jelölhet)
„d) területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester 
vagy a megyei jogú város polgármestere.”

 13. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 36.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.4. A döntés-előkészítő bizottság munkájában részt vesz az  irányító hatóság vezetője által felkért és az  irányító 
hatóság vezetője által meghatározott számú szakértő, aki az  adott döntés-előkészítő bizottsági ülésen elbírált 
támogatási kérelmeknek megfelelő szakértelemmel rendelkezik.”

 14. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 36.5. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A döntés-előkészítő bizottságba megfigyelőt jelölhet)
„d) területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester 
vagy a megyei jogú város polgármestere.”

 15. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A döntés-előkészítő bizottság döntési javaslata” címe a következő 
43.3. ponttal egészül ki:
„43.3. A  döntés-előkészítő bizottság újraértékelést egyszer rendelhet el. Ha a  döntés-előkészítő bizottság döntési 
javaslatában az  összesített értékelő táblázatban rögzített javaslattal nem ért egyet vagy újraértékelést rendel el, 
döntését részletesen indokolni köteles.”

 16. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. Az  irányító hatóság vezetője a  támogatási kérelmekről döntés-előkészítő bizottság felállítása esetén 
a döntés-előkészítő bizottság döntési javaslata és – ha készült – az emlékeztető, ha nem került sor döntés-előkészítő 
bizottság felállítására, egy vagy több értékelő lap és az  irányító hatóság által összeállított összesített értékelő 
táblázat alapján dönt.”

 17. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 48.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.1. A  65.  § (2)  bekezdése szerinti támogatási kérelmek esetén az  irányító hatóság a  döntés előtt összeállítja 
a  támogatási kérelmet tartalmazó előterjesztést és megküldi az  európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter részére.”

 18. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 48.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.3. A támogatási kérelmet tartalmazó előterjesztést az FKB javaslatára az NFK hagyja jóvá.”



7280 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 

 19. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet II. Fejezete az  53.3.  pontot követően a  következő 53/A.  ponttal és 
az azt megelőző címmel egészül ki:
„A pénzügyi közvetítő feladatai és felelőssége
53/A. A pénzügyi közvetítő köteles
a) az alapok alapját végrehajtó szervezet által meghatározott nyilvántartási rendszert alkalmazni, amelyben ügyletei 
egyéb tevékenységeitől elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra, adatai legalább naponta frissítésre kerülnek,
b) a  pénzügyi eszköz végrehajtásához, koordinálásához, monitoringjához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat, 
információkat az  előre maghatározott adatszerkezetben, formátumban és meghatározott időszakra vonatkozóan 
az alapok alapját végrehajtó szervezet és az irányító hatóság részére megküldeni,
c) a  hitel-portfoliójába tartozó hiteleket az  általa kidolgozott kockázatvállalási szabályzat szerint folyamatosan 
minősíteni és az egyes hiteleket kockázati kategóriákba sorolni,
d) a  kockázatvállalási szabályzata szerint minősített és kockázati kategóriákba sorolt ügyletek után céltartalékot 
képezni,
e) az  alapok alapját végrehajtó szervezet által a  közvetítői adatszolgáltatás alapján elkészített és elektronikus 
formában a pénzügyi közvetítő rendelkezésére bocsátott támogatástartalom-igazolást nyomtatott formában, annak 
kézhezvételét követő öt munkanapon belül a végső kedvezményezetteknek dokumentáltan átadni,
f ) a  pénzügyi eszköz végrehajtásával kapcsolatban valamennyi termékismertető, terméknépszerűsítő anyagán, 
illetve a  pénzügyi eszköz keretében kínált termékeit megjelenítő elektronikus, illetve nyomtatott kommunikációs 
felületein az  alapok alapját végrehajtó szervezet által meghatározott logót és márkanevet feltüntetni, illetve 
használni, továbbá a meghatározott üzeneteket, illetve a támogatás forrására és mértékére vonatkozó információkat 
a kommunikációs anyagok szövegébe beleilleszteni,
g) a  nyomtatott, vagy elektronikus formában előállított kommunikációs anyagokat előzetesen az  irányító hatóság 
útján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére jóváhagyásra benyújtani,
h) a  g)  pont szerinti jóváhagyást követően a  pénzügyi eszköz keretében kínált termékeiről szóló kommunikációs 
anyagokat a  honlapján közzétenni, továbbá az  alapok alapját végrehajtó szervezet által meghatározott módon 
előállított kommunikációs és marketing-felületeken népszerűsíteni,
i) a  támogatott projektek esetén ellenőrzési rendszert működtetni a projekt céljától való eltérő megvalósítások és 
csalások felderítése, megakadályozása céljából,
j) az ügyletek mögötti fedezetekről ügyletenként nyilvántartást vezeti,
k) a  végső kedvezményezettekkel szembeni lejárt, kétes követeléseit nyilvántartani és követeléskezelési 
tevékenysége keretében kinnlevőségeit beszedni, a biztosítékokat érvényesíteni,
l) a  behajthatatlannak minősített követeléseiről havonta tájékoztatást adni az  alapok alapját végrehajtó szervezet 
részére.”

 20. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 61.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„61.12. A  támogatási szerződés módosítása hatálybalépésének napja a  módosítás irányító hatóság által történő 
aláírásának vagy ellenjegyzésének napja. Ha a  támogatási szerződést nem minősített elektronikus aláírással 
írták alá, a  támogatási szerződés módosítását tíz napon belül szkennelve, pdf formátumban elérhetővé kell tenni 
a monitoring és információs rendszer Dokumentumtárban.”

 21. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 64.2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A projekttartalom változásának minősül)
„b) az indikátorok és egyéb, a támogatási szerződésben meghatározott mutatók tervértékeinek változása,”

 22. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 65.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„65.1. A projekt műszaki-szakmai tartalmát a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási 
kérelemben rögzíti a  felhívásban foglaltak figyelembevételével, a  projekt keretében megvalósított fejlesztések 
eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonságok megvalósításának vállalásával.”

 23. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Fejezet az „Indikátorok, szakpolitikai mutatók, egyéb szerződéses 
vállalások módosítása” címe és az azt követő 66. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Indikátorok és egyéb, a támogatási szerződésben meghatározott követelmények módosítása
66.1. Ha az  indikátor vagy egyéb szerződéses vállalás a  műszaki-szakmai tartalom részét is képezi, a  támogatási 
szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a  65.4.  pont c)  alpontja szerint kell eljárni. Ha a  műszaki-
szakmai tartalom magában foglal indikátort is, úgy tájékoztatni szükséges a kedvezményezettet a műszaki-szakmai 
tartalomra és az indikátorra vonatkozó szabályozás különbözőségének tényéről.
66.2. Ha az indikátor nem képezi a műszaki-szakmai tartalom részét, úgy a 88. § szerint kell eljárni.”
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 24. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 67.1. és 67.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„67.1. A  kedvezményezett a  86.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben jogosult a  támogatási szerződés 
módosítása nélkül a projektben meghatározott mérföldkövek ütemezésének, tartalmának módosítására.
67.2. A  projekt fizikai befejezésének határidejét érintő módosítás kizárólag a  87.  § (1)  bekezdés l)  pontja 
figyelembevételével hagyható jóvá.”

 25. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet az „A projekten belüli költségátcsoportosítás” címe a  következő 
69.7. ponttal egészül ki:
„69.7. Ha szabálytalanság miatt korrekció érvényesítésére kerül sor, a  korrekció végrehajtását követően lehet 
a  korrekcióval érintett költségtípusra átcsoportosítani, kivéve, ha a  korrekció kifejezetten az  adott költségtípusra 
irányult. Ha a korrekció a költségtípusra nem átalány jelleggel, hanem meghatározott költségtétel vonatkozásában 
került megállapításra, a korrekcióval érintett tétel csak a korrekció mértékét figyelembe véve elszámolható.”

 26. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet III. Fejezete az  „A kedvezményezett személyek változása” cím 
74.3. pontját követően a következő 74/A. és 74/B. ponttal és az azokat megelőző új címmel egészül ki:
„Finanszírozási megállapodás
74/A. Az  irányító hatósággal kötött finanszírozási megállapodásnak megfelelően az  alapok alapját végrehajtó 
szervezet köteles az irányító hatóság részére a pénzügyi programokat illetően legalább a következő tárgykörökben 
és módon rendszeresen adatot szolgáltatni:
a) a  finanszírozási szerződésben meghatározott tartalommal napi elektronikus adatközlés interfészen keresztül 
a FAIR központi rendszer számára,
b) heti monitoring jelentés a  szerződött pénzügyi közvetítők által kezelt forrás összegéről, kihasználtságáról 
(végső kedvezményezettek részére átutalt forrás arányáról), a  végső kedvezményezetti ügyletek darabszámáról 
és összegéről, a  szerződött összegen belül a  pénzügyi eszköz forrásából fizetett hozzájárulás összegéről, és 
az elszámolható forrás összegéről,
c) havi jelentés a  finanszírozási keretből lehívott és még a  programszámlára vissza nem utalt források mértékéről 
pénzügyi programonként, a  pénzügyi közvetítőkkel megkötött finanszírozási szerződések teljesítésének 
előrehaladásáról, a  kockázatvállalás teljesítményéről és a  kockázatvállalás szempontjából lényeges eseményekről, 
így különösen a  kölcsön pénzügyi közvetítő általi minősítéséről és a  kezesség beváltására vonatkozó adatokról, 
a pénzügyi közvetítő vagy a kedvezményezett által elkövetett szabálytalanságról,
d) havonta hitelesítési jelentés megküldése,
e) negyedévente, a  tárgynegyedévet követő hónap tizedik napjáig adatszolgáltatás az  államháztartás 
szervezeteinek beszámolási kötelezettségéhez és az  Ávr. előírása szerint készítendő időközi mérlegjelentésekhez, 
valamint a  programok pénzügyi eszközöket tartalmazó prioritásaihoz rendelt indikátorokról, esetlegesen 
a szakpolitikai felelős iránymutatása alapján a szakpolitikai mutatókról.
74/B. A  74/A.  pontban foglaltak mellett az  alapok alapját végrehajtó szervezetnek az  1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási 
szabályainak a  program-hozzájárulások utalására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok, a  pénzügyi 
eszközökről szóló jelentéstétel, a műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések technikai 
jellemzői, valamint az  adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer tekintetében történő megállapításáról 
szóló, 2014. július 28-i 821/2014/EU bizottsági rendeletben és a 480/2014/EU bizottsági rendelet III. mellékletében, 
és a  monitoring rendelet 2.  mellékletében meghatározott adatokat az  irányító hatóság által meghatározott 
határidőben az irányító hatóság rendelkezésére kell tudni bocsátani.”

 27. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 102.3. és 102.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„102.3. A  hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő a  115/A.  § (6)  bekezdésében előírt kifizetési határidőt 
felfüggeszti.
102.4. Ha a  hiány pótlása, illetve a  hiba kijavítása a  hiánypótlási határidő leteltéig nem történt meg, 
az előlegigénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.”

 28. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 108. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„108. A  támogatás banki betéti kamatai olyan pénzügyi bevételnek minősülnek, amelyet a  projekttel 
összefüggésben – a  kifizetési kérelem benyújtásakor tett nyilatkozat alapján – kell felhasználnia 
a kedvezményezettnek, amennyiben az a projekt szerződésszerű befejezéséhez szükséges, ennek külön ellenőrzése 
nem szükséges. A  támogatásból, így a  támogatási előlegből származó kamat nem minősül bevételnek, így annak 
az irányító hatóság felé történő elszámolása nem szükséges, és összegével a megítélt támogatási összeget nem kell 
csökkenteni.”
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 29. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 109.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„109.2. Rendeltetésszerű a  felhasználás, ha a  kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés az  ellenőrzési 
szempontoknak megfelel és a mérföldkőhöz kötődő kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló, és 
a benyújtott elszámoló bizonylatok egy része vagy egésze, valamint mérföldkövek közötti kifizetési igénylés esetén 
a benyújtott elszámoló bizonylatok egy része vagy egésze jóváhagyásra kerül.”

 30. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 110.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„110.2. A  támogatási előleggel, illetve annak egy részével történő elszámolás folyamata megegyezik a  kifizetési 
igénylés folyamatával, azzal, hogy a  támogatási előleg terhére elszámolandó költségeket (az elszámoló bizonylat 
egészét vagy egy részét) a  kifizetési kérelem előleg elszámolására vonatkozó részében kell feltüntetni. Ha 
az igényelt támogatás és az összes megítélt támogatás aránya a támogatási szerződésben az irányító hatóság által 
előleg-elszámolás kötelező megkezdésére meghatározott mértéket – a  128.  § (3)  bekezdése szerinti halasztott 
önerő elszámolás figyelembe vételével – eléri, az  irányító hatóság köteles az  elszámoló bizonylatokkal igazolt 
költségeket automatikusan az  előleggel szemben elszámolni, függetlenül a  kedvezményezett által a  kifizetési 
kérelem keretében rögzítettektől.”

 31. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 112.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„112.4. A  fordított áfa-előleg előzetes megtérítése iránti kérelemben megjelölt időpontot követő öt munkanapon 
belül a fordított áfa-előleggel történő elszámolás céljából az irányító hatósághoz be kell nyújtani kifizetési igénylés 
keretében az áfa-összesítőt fordított adózás esetén.”

 32. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 113. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fordított áfa-előleggel történő elszámolás történhet)
„a) egyéb, utófinanszírozásra, illetve szállítói finanszírozású elszámolásra benyújtott elszámoló bizonylatokat is 
tartalmazó kifizetési igénylés, vagy”

 33. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 115.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„115.1. A  kedvezményezett által a  szállítóval kötött szállítói szerződés alapján a  szállítói előleg elszámolható 
összegére jutó támogatás utalható ki közvetlenül a szállító részére.”

 34. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 117. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„117. Szállítói konzorcium esetén, ha a  szállítói szerződésben nincs megbontva az  ellenszolgáltatás tagonként, 
szállítói előlegigénylésre a konzorcium vezetője jogosult. Amennyiben a szállítói szerződésben az ellenszolgáltatás 
tagonkénti bontásban szerepel, a  szállítói előleget a  szállítói szerződésben rögzített arány szerint kell megosztani 
a konzorciumi partnerek között.”

 35. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 119. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„119. A  folyósított szállítói előleg elszámolandó összege nem csökken a  szállítói szerződés alapján elszámolható 
költség csökkenése esetén.”

 36. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 120.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„120.1. Az  irányító hatóság akkor fizeti ki a  szállítói előlegre jutó támogatást, ha a  kedvezményezett a  szállító 
által kiállított előlegbekérő dokumentumot szállítóielőleg-igénylés keretében benyújtja. A  kedvezményezettnek 
a  szállítóielőleg-igénylés benyújtásával együtt az  önerő kifizetésének igazolását – a  128.  § (3)–(5)  bekezdésre 
tekintettel – szükség esetén csatolnia kell.”

 37. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 120.4. és 120.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„120.4. Ha a hiánypótlás, illetve a tisztázó kérdésre adott válasz nem vagy csak részben felel meg, a szállítóielőleg-
igénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.
120.5. A szállítóielőleg-igénylés jóváhagyásáról és elutasításáról az irányító hatóság értesíti a kedvezményezettet.”

 38. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 127. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„127. A  kedvezményezettnek a  szállítóielőleg- igénylés benyújtásával együtt az  önerő kifizetésének igazolását 
– a 128. § (3)–(5) bekezdéseire tekintettel – szükség esetén csatolnia kell.”

 39. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 133.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„133.1. A szállító a támogatás folyósítását követően kiállított előlegszámlát a kiállítását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb öt napon belül megküldi a kedvezményezettnek, továbbá a Pályázati e-ügyintézés felületen szkennelve 
ezzel egyidejűleg benyújtja az  irányító hatóságnak is. Ha az  elszámoló bizonylat a  közvetlen szállítói előleg 
folyósítását követő harminc napon belül nem kerül benyújtásra, az irányító hatóság vezetője köteles a szállító által 
nyújtott biztosítékot érvényesíteni.”

 40. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet VI. Fejezete az „A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg 
különös szabályai közszféra szervezet kedvezményezett esetében” cím 134.3. pontját követően a következő 134/A.1. 
és 134/A.2. ponttal, valamint azokat megelőző új címmel egészül ki:
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„A szállítói előlegre jutó támogatás finanszírozása utófinanszírozási módban
134/A.1. Ha a  projekt vagy projekt tevékenység vonatkozásában utófinanszírozási módot alkalmaz 
a kedvezményezett, a szállító részére előlegbekérő alapján előleget utalhat, de a szállítóval kötött szerződés szerint 
járó előlegre támogatói korlát nem kerülhet megállapításra.
134/A.2. A 134/A.1. pont szerinti esetben az elszámolás bizonylata az előlegszámla, ami csak a tényleges teljesítést 
követően, rész-, illetve végszámlával együtt képezi a pénzügyi elszámolás részét, amely alátámasztja, hogy a rész-, 
illetve végszámlában a szállító felé az előleg érvényesítésre vagy levonásra került. A kedvezményezett a szállító által 
kiállított előlegszámlát legkorábban az  első részszámlával együtt benyújtja az  irányító hatóságnak. A  monitoring 
és információs rendszerben történt megfelelő rögzítést követően az  irányító hatóság a  kedvezményezett részére 
átutalja a  rész- vagy végszámlára jutó támogatási összeget és az  előlegszámla arányos, részszámlával vagy 
végszámlával igazolt részére jutó támogatást.”

 41. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet VI. Fejezet „A finanszírozás kezdeményezése az  időközi kifizetései 
igénylés benyújtásával” címe 135. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„135.1. Az  irányító hatóság akkor teljesíthet kifizetést, ha a  kedvezményezett az  időközi kifizetési igénylést 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott, a Pályázati e- ügyintézés felületen 
elérhető egységes formátumban, az  elektronikus alkalmazások szabályai szerint nyújtotta be. A  monitoring és 
információs rendszer működési problémája esetén az  időközi kifizetési igénylést az  irányító hatósághoz papír 
alapon kell benyújtani.
135.2. A  kedvezményezett a  110/B.  § szerint köteles a  projekt keretében elszámolni kívánt költségekre 
kötött szerződéseinek a  támogatás kifizetése szempontjából releváns adatait a  monitoring és információs 
rendszerben rögzíteni. Ha a  kedvezményezettel szerződő fél konzorcium, és a  szerződésben nincs megbontva 
az  ellenszolgáltatás tagonként, akkor egy szerződést kell a  monitoring és információs rendszer szerződés 
moduljában rögzíteni. Ha a szerződésben az ellenszolgáltatás tagonkénti bontásban szerepel, az egyes konzorciumi 
partnerekre vonatkozó adatokat önálló szerződésként kell rögzíteni a monitoring és információs rendszerben.”

 42. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 137.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„137.2. Az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylést – ideértve a mérföldkőhöz 
benyújtott igénylés esetén az  annak részét képező szakmai beszámolót is – a  vonatkozó jogszabályokban, 
a felhívásban, valamint a támogatási szerződésben foglalt elszámolhatósági szabályok szerint ellenőrzi általános és 
bizonylati szinten tartalmi és formai szempontból.”

 43. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 140.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„140.5. A  kifizetési igénylés elfogadott része vonatkozásában az  irányító hatóság gondoskodik a  jó tételezés 
szabályai szerint az  elfogadott támogatási összeg folyósításáról. Jó tételezés kizárólag akkor lehetséges, ha 
a szakmai beszámoló elfogadásra kerül.”

 44. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet VI. Fejezet az  „Az időközi kifizetési igénylés hiánypótlása” cím 
141.5. pontját követően a következő 141/A.1–141/A.3. ponttal, valamint azokat megelőző új címmel egészül ki:
„Az időközi kifizetési igénylés tisztázása
141/A.1. Ha a kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylés ellentmondásos információkat tartalmaz, 
az  irányító hatóság az  információk további részletezését, pontosítását, az  ellentmondások feloldását kérheti 
a kedvezményezettől legfeljebb három napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában.
141/A.2. A  tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidő a 133. § (1) bekezdésében előírt kifizetési 
határidőt felfüggeszti.
141/A.3. Ha a  kedvezményezett a  tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be, az  időközi 
kifizetési igénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.”

 45. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 143.1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Az időközi kifizetési igénylést vagy egy részét el kell utasítani,)
„d) ha a mérföldkőhöz benyújtott időközi kifizetési igénylés esetén a szakmai beszámoló elutasításra kerül.”

 46. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 164.2. pontot követően a következő 164.2a. ponttal egészül ki:
„164.2a. Jogszabályon alapuló jogutódlás esetében a jogelőd kedvezményezett nevére szóló elszámoló bizonylatot 
a  támogatási szerződés módosítását követően a  jogutód kedvezményezett is benyújthatja, és az  ezen elszámoló 
bizonylatokra jutó támogatás a jogutód kedvezményezett részére is kifizethető.”

 47. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 169.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„169.1. Ha a  kifizetési igényléssel kapcsolatban olyan hiány merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes 
elszámoló bizonylathoz kapcsolódóan szükséges a  hiánypótlás elrendelése, úgy a  hiánypótlással nem érintett 
elszámoló bizonylatok támogatástartalmának kifizetését az irányító hatóságnak biztosítania kell.
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169.2. A  hiánypótlás sikertelensége esetén vagy ha a  tisztázó kérdésre adott válasz nem megfelelő, az  érintett 
elszámoló bizonylatok vonatkozásában a kifizetést fel kell függeszteni.”

 48. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 170.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„170.1. Záró kifizetési igénylés esetén hiánypótlásra az  irányító hatóság felszólítására több alkalommal is sor 
kerülhet, a 132. § szerint.”

 49. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 170.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„170.7. Ha a  170.1.  pont szerint rendelkezésre álló határidőben nem történt meg a  teljes körű hiánypótlás, a  záró 
kifizetési igénylést a rendelkezésre álló anyagok alapján kell elbírálni.”

 50. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 176.1–176.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„176.1. A pénzügyi zárás a záró kifizetést követő, a 177.1. és 177.2. pontban meghatározott időszakban végrehajtott, 
dokumentum alapú ellenőrzés, amelynek során az  irányító hatóság ellenőrzi a  szerződéshez, a  finanszírozáshoz, 
a szakmai előrehaladáshoz, a helyszíni ellenőrzéshez, a közbeszerzéshez, a hazai és külső ellenőrzéshez kapcsolódó 
dokumentumok elektronikus – ennek hiányában papír alapú – rendelkezésre állását, illetve ezek adatainak 
a monitoring és információs rendszerben való megfelelő rögzítettségét.
176.2. A  pénzügyi zárást a  monitoring és információs rendszerbe feltöltött ellenőrzési lista segíti. A  projekteket 
az  irányító hatóság az  általa meghatározott értékhatár alatt mintavételezés alapján ellenőrzi, az  értékhatár felett 
minden projektet ellenőriz. Az  irányító hatóság az  ellenőrző lista kitöltésével és jóváhagyásával igazolja, hogy 
elvégezte az előírt ellenőrzéseket. A mintavételezés módszerét az irányító hatóságnak alá kell támasztania.
176.3. Az  irányító hatóságnak lehetősége van csoportosan zárni azon projekteket, amelyek nem kerültek bele 
a mintába, nem értékhatár felettiek és megfelelnek a csoportos zárás feltételeinek.
176.3a. A pénzügyi zárást tagi konzorcium esetében minden konzorciumi tagra egyidejűleg el kell végezni.”

 51. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 179.1. pontját követően a következő 179.1a. ponttal egészül ki:
„179.1a. A  nettó bevételt termelő projektek esetén pénzügyi zárás nem végezhető addig, amíg a  költség-haszon 
elemzés felülvizsgálata alapján az  elszámolható költségek költségnyilatkozatban kumulált tartalma nem felel 
a költséghaszon elemzés eredményeként meghatározott támogatási intenzitásnak.”

 52. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet VI. Fejezete az „A támogatás folyósításának felfüggesztése” cím 
a 188.2. pontját követően a következő 188/A.1–188/A.4. ponttal és az azokat megelőző új címmel egészül ki:
„A kedvezményezett forinttól eltérő devizában kötött szerződésének kezelése szállítói finanszírozás 
esetén
188/A.1. A 131. § (5) bekezdése szerinti szállítói finanszírozás esetén a szállító és a kedvezményezett forinttól eltérő 
devizában kötött szerződésének támogatási összegét a szerződésben megnevezett devizában fizeti ki a támogató. 
A támogatási összegnek – a támogatás nyilvántartása céljából – az EFK-n forintban terhelt összeg tekintendő.
188/A.2. Ha az  elszámoló bizonylat ellenőrzése vagy az  utalványozás során kiderül, hogy árfolyam-változás 
következtében az  elszámoló bizonylattal érintett költségvetési sor a  folyósítással túllépésre kerülne, elsősorban 
a  projekt keretében történt megtakarítás, vagy a  projektszintű tartalék átcsoportosításával a  költségvetési sor 
keretösszege a kedvezményezett általi változás-bejelentéssel megemelhető.
188/A.3. Ha a  keretösszeg átcsoportosítással nem rendezhető, az  érintett elszámoló bizonylat alapján járó 
támogatás – az  irányító hatóság vezetője előzetes jóváhagyásával – a  projektszintű támogatási keretösszeg 
túllépésével a  szállító részére folyósítható. Ebben az  esetben, a  folyósítással egyidejűleg a  kedvezményezettel 
szemben túlfizetés alapú követelést kell előírni.
188/A.4. Ha az  irányító hatóság vezetője a  projektszintű támogatási keretösszeg túllépését nem hagyja jóvá, 
az  elszámoló bizonylat alapján járó támogatás a  támogatási összeg erejéig folyósítható, a  fennmaradó összeg 
kifizetését a  kedvezményezettnek szükséges teljesíteni a  támogatás folyósítását követő tizenöt napon belül, és 
az erről szóló igazolást haladéktalanul be kell nyújtania.”

 53. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 191.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„191.3. Késedelmi kamat nem fizethető, ha a kedvezményezettnek a felhívásban, illetve a támogatási szerződésben 
rögzített feltételek nem teljesítéséből adódóan támogatás-visszafizetési kötelezettsége van.”

 54. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 197.14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„197.14. Támogatási szerződéstől való elállás esetén a kifizetett késedelmi kamatot nem kell visszakövetelni.”

 55. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 198.3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Elkülönített nyilvántartást kell vezetni)
„a) az  irányító hatóságok által fizetendő késedelmi kamatok összegéről, kedvezményezettenként feltüntetve 
a részükre megítélt és átutalt késedelmi kamat összegét,”
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 56. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 201.2. és 201.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„201.2. Valamennyi, a  közreműködő szervezet, a  kifizető ügynökség, az  alapok alapját végrehajtó szervezet 
vagy az  irányító hatóság által a  támogatást igénylőnek, a  pénzügyi közvetítőnek vagy a  kedvezményezettnek 
megküldésre kerülő, a  152.  § (1) és (1a)  bekezdése szerinti kifogással megtámadható döntés vagy intézkedés 
szövegében szerepeltetni kell
a) a kifogás benyújtásának 152. § (1) és (1a) bekezdése szerinti lehetőségét,
b) a kifogás benyújtására jogosult megjelölését, a benyújtás – 152. § (2) bekezdése szerinti – határidejét, és a kifogás 
esetköreit: jogszabálysértő, illetve felhívás, pénzügyi közvetítői felhívás, támogatási szerződés vagy pénzügyi 
közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás rendelkezésébe ütköző intézkedés vagy döntés,
c) a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugvásáról szóló tájékoztatást,
d) utalást arra, hogy a  megsértett jogszabályban, felhívásban, pénzügyi közvetítői felhívásban, támogatási 
szerződésben vagy a  pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásban foglalt rendelkezés konkrét 
megjelölésének hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül,
e) utalást arra, hogy a kifogást elektronikus úton kell benyújtani.
201.3. A  tájékoztatás történhet a  152.  § (1)  bekezdése szerinti kifogással megtámadható döntés vagy intézkedés 
szövegében a következő szöveg szerepeltetésével:
„E döntés ellen a támogatást igénylő/kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a  döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül indokolt, a  megsértett jogszabályban, 
felhívásban, vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be 
a  Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül, ha az  eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba vagy támogatási 
szerződésbe ütköző.
A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. 
A  közreműködő szervezet, a  kifizető ügynökség, és az  irányító hatóság döntése ellen az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszternek címzett kifogás nyújtható be.””

 57. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 203.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„203.4. Ha a kifogás benyújtója kifogását visszavonja, a kifogás elbírálásának ideje alatt a kifogással érintett projekt 
vonatkozásában támogatási szerződést köt, a kifogással érintett támogatási kérelmet a kifogás elbírálásának ideje 
alatt ismételten benyújtja, a kifogással érintett döntés alapjául szolgáló eljárási cselekményt a kifogás elbírálásának 
ideje alatt megismétli, vagy, ha a  forráshiány miatt elutasító döntés ellen benyújtott kifogás elbírálásának ideje 
alatt a  támogatási kérelem támogatásban részesül, a  kifogással támadott döntésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettségének eleget tesz, a támogatási jogviszony nem a kifogással érintett döntés következtében szűnik meg 
az a szervezet, illetve szervezeti egység, amely a fenti cselekményekről tudomást szerzett, köteles a kifogás, valamint 
a  kifogásban megjelölt támogatási kérelem, projekt tárgyában érintett valamennyi szervezetet vagy szervezeti 
egységet a  cselekmény alapjául szolgáló dokumentum szkennelt változatának elektronikus megküldésével 
haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül tájékoztatni.”

 58. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet VII. Fejezet az „A szabálytalansági gyanú észlelése” címe a következő 
210.3. ponttal egészül ki:
„210.3. Pénzügyi eszköz esetén e fejezetet a 156. § (2a) bekezdésnek megfelelően kell alkalmazni.”

 59. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 228.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„228.6. Ha a  támogatási szerződésben vagy a  finanszírozási megállapodásban, pénzügyi közvetítővel kötött 
finanszírozási megállapodásban nevesített esetekben kötbér szabható ki, annak beszedéséről az  irányító hatóság 
dönt.”

 60. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Követelést kell előírni)
„b) ha a támogatási szerződéstől vagy a finanszírozási megállapodástól, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási 
megállapodástól bármelyik fél elállt és már sor került támogatás kifizetésére,”

 61. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Követelést kell előírni)
„f ) ha a kedvezményezett az általa felvett előleg teljes összegének felhasználását – ha a felhívás, illetve a támogatási 
szerződés vagy a  finanszírozási megállapodás, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás más 
ütemezésről nem rendelkezik – a projekt záró kifizetési igénylésének benyújtásáig nem tudja elszámolni,”

 62. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Követelést kell előírni)
„h) a 117. § (7) bekezdése szerinti esetben,”
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 63. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Követelést kell előírni)
„j) ha a kedvezményezettnek jogszabályban vagy támogatási szerződésben vagy a finanszírozási megállapodásban, 
pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásban meghatározott okból kötbérfizetési kötelezettsége 
keletkezik a 228.6. pontra figyelemmel,”

 64. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pontja a következő n) alponttal egészül ki:
(Követelést kell előírni)
„n) a 188/A.3. pont szerinti esetben.”

 65. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklete a  229.1.  pontot követően a  következő 229.1a–229.1e.  ponttal 
egészül ki:
„229.1a. Pénzügyi eszközök esetén az alapok alapját végrehajtó szervezettel szemben követelést kell előírni továbbá,
a) ha szabálytalanság kerül megállapításra az alapok alapját végrehajtó szervezettel szemben és pénzügyi korrekció 
kerül előírásra, valamint a 480/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (3) bekezdésében foglaltak nem állnak fenn,
b) ha az alapok alapját végrehajtó szervezet a részére utalt irányítási díj előleggel nem tud elszámolni.
229.1b. Az alapok alapját végrehajtó szervezet követelést írhat elő a pénzügyi közvetítő felé továbbá,
a) ha szabálytalanság kerül megállapításra a pénzügyi közvetítővel szemben és pénzügyi korrekció kerül előírásra, 
valamint a 480/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (3) bekezdésében foglaltak nem állnak fenn,
b) ha a  pénzügyi közvetítő pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó tevékenysége meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, vagy a finanszírozási megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved.
229.1c. Az  alapok alapját végrehajtó szervezettel, illetve a  pénzügyi közvetítővel szemben előírt követelés alapja 
az  érintett irányítási díj előlege, a  vonatkozó program-hozzájárulás összege, illetve szabálytalanság esetén 
a 480/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (3) bekezdésében megállapított összeg.
229.1d. Végső kedvezményezett által elkövetett szabálytalanság esetén a visszakövetelendő összeget a 480/2014/EU 
bizottsági rendelet 6. cikk (3) bekezdése szerint kell megállapítani.
229.1e. Pénzügyi eszközök esetében a követelést a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamattal növelt mértékben a visszafizetésre 
kötelezés közlésétől számított harminc napon belül kell visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja az érintett 
forrás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.”

 66. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„229.6. A  229.1. n)  alpont alapján történő követelés előírása esetén a  támogatás visszafizetése a  megállapított 
fizetési határidőig kamatmentes.”

 67. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 230.1. és 230.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„230.1. A 229.1. pont a) alpontja, a 229.1a. pont a) alpontja és a 229.1b. pont a) alpontja szerinti követelés egyoldalú 
támogatási szerződés-módosítással vagy finanszírozási megállapodás, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási 
megállapodás-módosítással csökkenti a  projekt megítélt támogatását. A  visszakövetelt támogatási összeget 
a kedvezményezett nem használhatja fel újra. Szabálytalanság jogcím esetén, ha a kedvezményezett visszafizetése 
a  szabálytalansági döntést követően, a  kifogás benyújtására rendelkezésre álló időtartamon belül megtörténik, 
a követelés jogerőre emelhető és a követelés előírható.
230.2. A 229.1. pont b) alpontja szerinti esetben az  irányító hatóság a szabálytalanság megállapítása után állhat el 
a  támogatási szerződéstől, a  finanszírozási megállapodástól vagy a  pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási 
megállapodástól. Ha a kedvezményezett áll el a szerződéstől, a követelés szabálytalansági eljárás nélkül előírható.”

 68. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 307.1. és 307.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„307.1. A hitelesítés keretében végzendő folyamatba épített ellenőrzés (első szintű ellenőrzés) részeként az irányító 
hatóság és az  irányító hatóság által megbízott személy, pénzügyi eszközök esetében az alapok alapját végrehajtó 
szervezet gondoskodik a  kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel kiválasztott projektek megvalósításának 
helyszíni ellenőrzéséről, pénzügyi eszközök esetében a  pénzügyi közvetítők székhelyén, illetve a  végső 
kedvezményezettnél. Ahol e fejezet kedvezményezettet említ, azon pénzügyi eszközök esetén a pénzügyi közvetítőt 
és a végső kedvezményezettet is érteni kell.
307.2. A helyszíni ellenőrzés a támogatási szerződés, a finanszírozási megállapodás, a pénzügyi közvetítővel kötött 
finanszírozási megállapodás, a végső kedvezményezettel kötött szerződés (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban 
együtt támogatási szerződés) megkötése után rendelhető el, tárgya a támogatást nyert projekt.”

 69. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 310.1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyszíni ellenőrzések tervezése során)
„c) a 145. § szerint meg kell határozni a helyszíni ellenőrzések várható darabszámát,”
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 70. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet XI. Fejezete az „A helyszíni ellenőrzések tervezése” cím 312.5. pontját 
követően a következő 312/A.1–312/A.5. ponttal és azokat megelőző új címmel egészül ki:
„A helyszíni ellenőrzések tervezése a pénzügyi közvetítők ellenőrzése esetében
312/A.1. Az  alapok alapját végrehajtó szervezet a  pénzügyi közvetítőnél helyszíni ellenőrzést végez, amelyről 
előzetesen éves helyszíni ellenőrzési tervet készít a  következő naptári évre vonatkozóan, amelyet – az  annak 
alapjául szolgáló kockázatelemzéssel együtt – minden év október 31-ig megküld az irányító hatóságnak. Ha az éves 
ellenőrzési terv változik, arról az alapok alapját végrehajtó szervezet haladéktalanul értesíti az irányító hatóságot.
312/A.2. Az éves helyszíni ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell különösen
a) a  vizsgálandó pénzügyi közvetítők megnevezését, legalább a  vizsgálandó projektek darabszámát vagy arányát 
konstrukciónként,
b) az ellenőrzés típusát,
c) az ellenőrzések ütemezését lehetőség szerint havi, de legalább negyedéves bontásban,
d) a  szükséges erőforrásokat szakértői napban vagy százalékos megoszlásban az  összes tárgyévi kapacitáshoz 
viszonyítva, betervezve a rendkívüli ellenőrzéseket. Az ellenőrzések tervezésénél figyelemmel kell lenni a négy szem 
elvére, valamint arra, hogy az egyes tematikus célokhoz kötődő szakértelem rendelkezésre álljon.
312/A.3. Az  alapok alapját végrehajtó szervezet gondoskodik arról, hogy a  pénzügyi közvetítőnél végzett 
helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálandó projektek előre meghatározott kockázati tényezők alapján kerüljenek 
kiválasztásra.
312/A.4. Az irányító hatóság munkatársai a kockázatelemzés megállapításai alapján részt vehetnek az alapok alapját 
végrehajtó szervezet által végzett helyszíni ellenőrzéseken. Az  alapok alapját végrehajtó szervezet az  irányító 
hatóságot a tervezett helyszíni ellenőrzésekről legalább egy héttel az ellenőrzést megelőzően tájékoztatja.
312/A.5. Az irányító hatóság rendkívüli helyszíni ellenőrzés lefolytatását is elrendelheti.”

 71. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 319. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(A konkrét projekt vonatkozásában az irányító hatóság a helyszíni ellenőr rendelkezésére bocsátja)
„k) pénzügyi eszközök esetében a végső kedvezményezett ellenőrzéséhez szükséges ügyleti dokumentációt.”

 72. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet XI. Fejezete az „Éves összefoglaló a  helyszíni ellenőrzésekről” cím 
327.5. pontját követően a következő 327/A.1–327/A.6. ponttal és azokat megelőző új címmel egészül ki:
„Éves összefoglaló a helyszíni ellenőrzésekről a pénzügyi közvetítőknél végzett ellenőrzések esetében
327/A.1. Az alapok alapját végrehajtó szervezet köteles a tárgyévi helyszíni ellenőrzésekről félévente összefoglalót 
készíteni és július 31-ig, illetve január 10-ig benyújtani az irányító hatóságok részére. Az irányító hatóságok esetleges 
észrevételeikről tizenöt napon belül írásban visszajelzést küldenek az alapok alapját végrehajtó szervezet részére.
327/A.2. Az összefoglalónak tartalmaznia kell, hogy az ellenőrzési tervhez képest mely ellenőrzések valósultak meg 
(terv- és tényadatok összevetése) pénzügyi közvetítő szintű bontásban, konstrukciónként összesítve, megjelölve 
az ellenőrzések típusát.
327/A.3. Az  összefoglalónak tartalmaznia kell a  helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos tapasztalatokat és a  feltárt 
típushibákat, a hozzájuk kapcsolódó megoldási javaslatokat, a feltárt jogosulatlan forrásfelhasználásokat.
327/A.4. Az  összefoglalóban külön összegezni kell a  rendkívüli ellenőrzések okait és az  ezek során feltárt 
típushibákat.
327/A.5. Az elmaradt ellenőrzéseket meg kell indokolni.
327/A.6. Az  összefoglalónak tartalmazni kell az  alapok alapját végrehajtó szervezet helyszíni ellenőrzési egysége 
létszámát, szakértelmét, továbbképzését, az  alapok alapját végrehajtó szervezeten belüli elhelyezkedését, 
az ellenőrök összeférhetetlenségének, a négy szem elvének biztosítását.”

 73. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 370.4.  pont c) és d)  alpontja helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
(A MÉMCS e rendelet 370.1. pontjának végrehajtása érdekében:)
„c) módszertani támogatást ad a  horizontális követelmények megvalósításához, folyamatosan tájékoztatja 
az  irányító hatóságokat a  több programot érintő, monitoring és értékelés témájú jogszabályváltozásokról, új 
jogszabályokról,
d) figyelemmel kíséri a monitoring és információs rendszerben létrehozott indikátorokat, szakpolitikai mutatókat és 
horizontális követelményeket,”

 74. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 371.1. és 371.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„371.1. Az  indikátorok monitoring és információs rendszerben történő létrehozásáért az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter a felelős, együttműködve az érintett irányító hatósággal.
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371.2. A  szakpolitikai mutatók monitoring és információs rendszerben történő létrehozásáért az  irányító 
hatóság felelős, együttműködve a  többi érintett irányító hatósággal, tekintettel az  1.  melléklet 372.5.  pontjában 
megfogalmazott elvárásra.”

 75. Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
 75.1. 4.1. és 4.2. pontja, valamint az azokat megelőző cím,
 75.2. 5.2. pontja,
 75.3. 7.4. és 7.5. pontja,
 75.4. 9.4. pontja,
 75.5. 10.2. pontja,
 75.6. 12.2. pontja,
 75.7. 13.2. pont d) pontja,
 75.8. 13.3. pontjában az „a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül” szövegrész,
 75.9. 14.3. pontja,
75.10. 14.5. pontjában a „hiánypótlásnak nincs helye vagy” szövegrész és a „10 napon belül, vagy” szövegrész,
75.11. 14.6. pontjában az „e fejezet hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint” szövegrész,
75.12. 28.2. pontjában a „pályázati” szövegrész,
75.13. 30.2. pontjában a „minőségbiztosítás keretében” szövegrész,
75.14. 31.2. pontja,
75.15. 51.3. pontja,
75.16. 53.1. pontját megelőző címben a „köztartozás- és” szövegrész,
75.17. 65.4. pont c) alpontjában a „ , vagy képességtől” szövegrész,
75.18. 99.2 pontja,
75.19. 102.5. pontja,
75.20. 104.1. és 105.1. pontjában a „másodlagos ellenőr szerepkört betöltő” szövegrész,
75.21. 107.3.  pontjában az  „Az előleg a  kifizetését követően követelésként kerül nyilvántartásra, amely 

az elszámolási határidőig kamatmentes.” szövegrész,
75.22. 112.3. pontja,
75.23. 116. pontja,
75.24. 120.2. és 120.3. pontja,
75.25. 124.1. és 124.2. pontja, valamint az azokat megelőző cím,
75.26. 130.5. pontja,
75.27. 140.3. pontja,
75.28. 141.3. pontja,
75.29. 143.2. pontja,
75.30. 170.2–170.6. és 170.8. pontja,
75.31. 192.1. pont d) alpontjában az „e rendelet 139. § (2) bekezdése szerint, határidőben” szövegrész,
75.32. 192.3. és 192.4. pontja,
75.33. 197.8–197.12. pontja,
75.34. 198.3. pont b) alpontja,
75.35. 198.4. pontja,
75.36. 207. pontja,
75.37. 229.1. pont c) alpont ca)  alpontjában az „(adminisztratív hiba, a  lebonyolítási rendszerben felmerülő hiba, 

vagy egyéb adminisztratív okok miatt)” szövegrész,
75.38. 383.1. pontjában az „írásban vagy” szövegrész.

 76. Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet
76.1. III.2.2. pontjában a „pályázati” szövegrész,
76.2. III.2.4.2. pontjában az „SZJ-” szövegrészek,
76.3. III.2.12.1. pontjában a „mely tevékenység, és” és a „projektelemek,” szövegrész.
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2. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. melléklet 3/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/B. Igazoló hatóság, kifizető ügynökség, tanúsító szerv, audit hatóság és szakmai támogató

A B C D E F

1. Program Igazoló hatóság Audit hatóság Tanúsító szerv Kifizető ügynökség Szakmai támogató

2. Operatív 
programok

Magyar 
Államkincstár

Európai 
Támogatásokat 

Auditáló 
Főigazgatóság

– – –

3. Vidékfejlesztési 
Program

– – Európai 
Támogatásokat 

Auditáló 
Főigazgatóság

Mezőgazdasági 
és 

Vidékfejlesztési 
Hivatal

agrárpolitikáért 
felelős miniszter

”
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3. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Szakpolitikai felelősök

 A  B  C  D  E  F

1.
Operatív    

Program
Alap Prioritás IH minisztérium Szakmai felelős minisztérium Szakpolitikai felelős

 2.  EFOP  ESZA  1. Együttműködő társadalom  HEP IH–EMMI  EMMI emberi erőforrások minisztere

 3.   ERFA  2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi 
együttműködés erősítése érdekében

 HEP IH–EMMI  EMMI emberi erőforrások minisztere

 4.   ESZA  3. Gyarapodó tudástőke  HEP IH–EMMI  EMMI emberi erőforrások minisztere

 5.   ERFA  4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó 
tudástőke érdekében

 HEP IH–EMMI  EMMI emberi erőforrások minisztere

 6.   ESZA  5. Pénzügyi eszközök, társadalmi innováció 
és transznacionális együttműködések

 HEP IH–EMMI  EMMI emberi erőforrások minisztere

 7.  GINOP  ERFA  1. Kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javítása 

 GOP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 8.   ERFA  2. Kutatás, Technológiai fejlesztés és 
Innováció

 GOP IH–NGM  ME Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal elnöke

 9.   ERFA  3. Infokommunikációs fejlesztések  GOP IH–NGM  NFM infokommunikációért felelős 
államtitkár

 10.   ERFA  4. Energia  GOP IH–NGM  NFM fejlesztés- és klímapolitikáért, 
valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár

 11.   ESZA, Ifjúsági 
Foglalkoztatási 
Kezdeményezés

 5. Foglalkoztatás  GOP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

12. ESZA 6. Versenyképes munkaerő  GOP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 13.   ERFA  7. Turizmus  GOP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 14.   ERFA  8. Pénzügyi eszközök  GOP IH–NGM  Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért és 
postaügyekért felelős államtitkár
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 15.  IKOP  KA  1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség 
javítása

 KÖZOP IH–NFM  NFM nemzeti fejlesztési miniszter

 16.   KA  2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi 
elérhetőség javítása

 KÖZOP IH–NFM  NFM nemzeti fejlesztési miniszter

 17.   ERFA, KA  3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése 
és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

 KÖZOP IH–NFM  NFM nemzeti fejlesztési miniszter

 18.   ERFA  4. TEN-T hálózat közúti elérhetőségének 
javítása fejlesztése

 KÖZOP IH–NFM  NFM nemzeti fejlesztési miniszter

 19.  KEHOP  KA  1. Klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás

 KEOP IH–NFM  BM Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkár

 20.   KA  2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés 
és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

 KEOP IH–NFM  NFM nemzeti fejlesztési miniszter

 21.   KA  3. Hulladék- gazdálkodással és 
kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

 KEOP IH–NFM  FM környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős 
államtitkár

 22.   ERDF  4. Természetvédelmi és élővilág védelmi 
fejlesztések

 KEOP IH–NFM  FM környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős 
államtitkár

 23.   KA  5. Energiahatékonyság növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása

 KEOP IH–NFM  NFM nemzeti fejlesztési miniszter

 24.  TOP  ERFA  1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás erősítésére

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

      

 25.   ERFA  2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó 
településfejlesztés

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 26.   ERFA  3. Alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 
területeken

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 27.   ERFA  4. A helyi közösségi szolgáltatások 
fejlesztése és a társadalmi együttműködés 
erősítése

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter
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 28.   ESZA  5. Megyei és helyi emberi erőforrás 
fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és 
társadalmi együttműködés

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 29.   ESZA  6. Fenntartható városfejlesztés a  megyei 
jogú városokban

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

30. ERFA, ESZA 7. Közösségi szinten irányított városi helyi 
fejlesztések (CLLD)

ROP IH–NGM NGM nemzetgazdasági miniszter

 31.  VEKOP  ERFA  1. Vállalkozások versenyképességének 
javítása

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 32.   ERFA  2. Kutatás, fejlesztés és technológiai 
innováció

 ROP IH–NGM NGM nemzetgazdasági miniszter

 33.   ERFA  3. Infokommunikációs fejlesztések  ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 34.   ERFA  4. Turisztikai és természetvédelmi 
fejlesztések

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 35.   ERFA  5. Az energiahatékonyság, az intelligens 
energiahasználat, és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 36.   ERFA  6. Települési környezet és közszolgáltatás 
fejlesztés

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

37. ESZA 7. Társadalmi hozzáférést bővítő és 
humánerőforrás fejlesztést támogató 
programok

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

38. ESZA 8. Foglalkoztathatóságot támogató 
programok

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 39.  ESZA  9. Közigazgatási és közszolgáltatási 
fejlesztések

 ROP IH–NGM  NGM nemzetgazdasági miniszter

 40.  KÖFOP  ESZA  1. Az adminisztratív terhek csökkentése Miniszterelnökség  Miniszterelnökség Miniszterelnökséget vezető 
miniszter

 41.   ESZA  2. A szolgáltatási szemlélet és etikus 
működés megerősítése a közszolgálatban

 Miniszterelnökség Miniszterelnökség Miniszterelnökséget vezető 
miniszter

 42.   TA  3. Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív 
programok finanszírozásához kapcsolódó 
technikai segítségnyújtás

 Miniszterelnökség  Miniszterelnökség Miniszterelnökséget vezető 
miniszter
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 43.  VP  EMVA  összes intézkedés tekintetében  Miniszterelnökség  Miniszterelnökség Miniszterelnökséget vezető 
miniszter

 44.  MAHOP  ETHA   Miniszterelnökség  Miniszterelnökség Miniszterelnökséget vezető 
miniszter

 45.  RSZTOP    HEP IH–EMMI  emberi erőforrások minisztere

 46.  CEF    KÖZOP IH–NFM  NFM nemzeti fejlesztési miniszter

 47. Transzna- 
cionális 
támoga- 
tások

 összes alap    Miniszterelnökséget vezető 
miniszter

„
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4. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

A kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok – MÁTRIX

 A  B  C

1. Azonosító Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek alátámasztó dokumentumainak megnevezése Benyújtandó 

alátámasztó dokumentumok

E rendelet szerinti 

záradékolási 

kötelezettséget az 

alábbi dokumentumok 

vonatkozásában kell 

megtenni

2. 2.  Projekt előkészítési költségek   

3. 2.1.  Projekt előkészítés során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme 
(amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb 
dokumentum benyújtása nem szükséges)

 X  

4. 2.2.  Projekt előkészítés során felmerült költségek összesítője  X  –

5. 2.3. Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője X X

6. 2.4. Szerződés/nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt/visszaigazolt 
írásos megrendelő/biztosítási kötvény

Egyszer, a 
költség első elszámolásakor, illetve változás 

esetén

7. 2.5. Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról/minta a tárgyiasult szolgáltatásról Egyszer, 
legkésőbb projekt megvalósítás 

befejezéséig

8. 2.6.  Közbeszerzési eljárások során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme 
(amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb 
dokumentum benyújtása nem szükséges)

 X  

9. 2.7.  Közbeszerzési eljárások során felmerült költségek összesítője  X  –

10. 3.  Beruházás   

11. 3.1.  Ingatlan vásárlás (föld, épület)   

12. 3.1.1.  Ingatlan vásárlás során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme 
(amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb 
dokumentum benyújtása nem szükséges)

 X  

13. 3.1.2.  Ingatlan vásárlás során felmerült költségek összesítője  X  –
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14. 3.1.3. Adásvételi szerződés, hatósági nyilatkozat, illetve számla (ha a föld- és 
ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került, úgy a szerződés mellé a számla is 
bekérendő), valamint kifizetés bizonylata

Egyszer, a költség első elszámolásakor, 
illetve változás esetén

X

15. 3.2.  Terület előkészítés   

16. 3.2.1.  Terület előkészítés során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme 
(amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb 
dokumentum benyújtása nem szükséges)

 X  

17. 3.2.2.  Terület előkészítés során felmerült költségek összesítője  X  –

18. 3.2.3. Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője X X

19. 3.2.4. Szerződés/nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt/visszaigazolt 
írásos megrendelő/biztosítási kötvény

Egyszer, a költség első elszámolásakor, 
illetve változás esetén

20. 3.2.5. Teljesítésigazolás az elvégzett tevékenységről Egyszer, 
legkésőbb projekt megvalósítás 

befejezéséig

21. 3.2.6.  Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (6) bekezdése szerinti kifizetés 
esetében benyújtandó dokumentumok

  

22. 3.2.6.1.  Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről  X  

23. 3.2.6.2.  Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről  X  

24. 3.3.  Építés   

25. 3.3.1.  Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője  X  X

26. 3.3.2.  Kivitelezői szerződés fizetési ütemezéssel  Egyszer, a 
költség első

 

27.   elszámolásakor, 
illetve változás esetén

 

28. 3.3.3.  Jogerős hatósági engedélyek vagy azok megadására vonatkozó kérelmek 
benyújtását igazoló dokumentum (ha korábban nem került benyújtásra)

 Egyszer, 
legkésőbb projekt megvalósítás 

befejezéséig illetve változás esetén 

 

29. 3.3.4.  Építési műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, ha az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ában foglalt 
feltételeket teljesíti az építési tevékenység, vagy a  vállalkozó nyilatkozata a 
teljesítésről, ha az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló  191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 16. §-a nem vonatkozik az adott építési tevékenységre

 X  
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30. 3.3.5.  Építési napló első bejegyzést tartalmazó oldala – engedélyköteles építési 
beruházás, felújítás esetében kötelező jelleggel, egyéb esetben, ha készül/nem 
engedélyköteles építési beruházás esetén, építési napló hiányában a kivitelező 
nyilatkozata a kezdésről

  
 

Az elszámolásnak megfelelő, adott építési 
helyszín vonatkozásában egyszer, a költség 

első elszámolásakor

 

31. 3.3.6.  Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (6) bekezdése szerinti kifizetés 
esetében benyújtandó dokumentumok

  

32. 3.3.7.  Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről  X  

33. 3.3.8.  Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről  X  

34. 3.4.  Eszköz beszerzés   

35. 3.4.1.  Tárgyiasult eszköz beszerzése   

36. 3.4.1.1.  Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője/
anyagköltség-összesítő

 X  X

37. 3.4.1.2.  Szállítói szerződés/adásvételi szerződés/írásos megrendelő/nyilatkozat arról, hogy 
írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem 
állnak rendelkezésre)

 Egyszer, a 
költség első elszámolásakor, illetve változás 

esetén

 

38. 3.4.1.3.  Szállítólevél/átadás-átvételi jegyzőkönyv/üzembe helyezési okmányok/tárolási 
nyilatkozat (Tárolási nyilatkozat esetén legkésőbb a projekt megvalósítás 
befejezéséig az üzembe helyezési okmányt is csatolni kell)

 X  

39. 3.4.1.4.  A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az Étv. 39/A. § (6) bekezdése 
szerinti kifizetés esetében benyújtandó dokumentumok.

  

40. 3.4.1.4.1.  Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről  X  

41. 3.4.1.4.2.  Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről  X  

42. 3.4.2.  Immateriális javak beszerzése   

43. 3.4.2.1.  Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője  X  X

44. 3.4.2.2.  Szállítói szerződés/adásvételi szerződés/írásos megrendelő/nyilatkozat arról, hogy 
írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem 
állnak rendelkezésre)

 Egyszer, a 
költség első 

elszámolásakor,

 

45.  illetve változás 
esetén

 

46. 3.4.2.3.  Tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv  X  
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47. 3.4.2.4.  A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az Étv. 39/A. § (6) bekezdése 
szerinti kifizetés esetében benyújtandó dokumentumok.

  

48. 3.4.2.4.1.  Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről  X  

49. 3.4.2.4.2.  Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről  X  

50. 3.4.3.  Használt eszköz beszerzése   

51. 3.4.3.1.  Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője  X  X

52. 3.4.3.2.  Szállítói szerződés/adásvételi szerződés/írásos megrendelő/nyilatkozat arról, hogy 
írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem 
állnak rendelkezésre)

 Egyszer, a 
költség első elszámolásakor, illetve változás 

esetén

 

53. 3.4.3.3.  Szállítólevél/átadás-átvételi jegyzőkönyv/üzembe helyezési okmányok  X  

54. 3.4.3.4.  Nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem 
nemzeti vagy európai uniós támogatás igénybevételével történt

 X  

55. 3.4.3.5. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az Étv. 39/A. § (6) bekezdése 
szerinti kifizetés esetében benyújtandó dokumentumok.

 Kizárólag 
közbeszerzés érintettség esetén

 

56. 3.4.3.5.1.  Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről  X  

57. 3.4.3.5.2.  Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről  X  

58. 3.4.4.  Lízing   

59. 3.4.4.1.  Számla (ha releváns: pénzügyi értesítő, áfa-bekérő) és kifizetés bizonylata/ kis 
támogatástartalmú számlák összesítője

 X  X

60. 3.4.4.2.  Lízing szerződés (lízingdíjak ütemezésével)  Egyszer, a költség első elszámolásakor, 
illetve változás esetén

 

61. 4.  Projekt megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás   

62. 4.1.  Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője/bérleti 
díjak esetén kizárólag ’Bérleti díjak összesítője’

 X  X

63. 4.2.  Szerződés/nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt/írásos 
megrendelő

 Egyszer, a 
költség első elszámolásakor, illetve változás 

esetén

 

64. 4.3.  Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról/ minta a tárgyiasult szolgáltatásról  Egyszer, 
legkésőbb projekt megvalósítás 

befejezéséig 
 

Bérleti díjak esetén nem releváns

 

65. 4.3.1.  Teljesítésigazolás képzés esetén   

66. 4.3.1.1.  Részvételt igazoló dokumentum (pl. látogatási igazolás)/jelenléti ívek  X  
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67. 4.3.1.2.  A képző intézmény által kiállított, illetve a képzés sikeres elvégzését igazoló 
dokumentumok (pl. vizsgadokumentáció, oklevél, bizonyítvány)

 X  

68. 4.3.1.3.  Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (pl. fotó, audió, 
videó)

 X  

69. 4.3.1.4. Távoktatás, online képzés esetén a képzés elvégzéséről a képző intézmény által 
elektronikusan kiállított, aláírt tanúsítvány, ennek hiányában a képzésre történt 
regisztrációkról egy nyomtatott, aláírással hitelesített dokumentum

X

70. 4.3.2.  Teljesítésigazolás szakértői díjak esetén   

71. 4.3.2.1. A szakértői tevékenység tárgyiasult eredménye  X  

72. 4.3.3.  Teljesítésigazolás szakmai rendezvény esetén   

73. 4.3.3.1.  Résztvevő által aláírt jelenléti ív  X  

74. 4.3.3.2.  Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, 
videó)

 X  

75. 4.4.  A 2011. évi CVIII. törvény 129–130. § (1) bekezdése szerinti kifizetés esetében 
benyújtandó dokumentumok

 Kizárólag 
közbeszerzés érintettség esetén

 

76. 4.4.1.  Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről  X  

77. 4.4.2.  Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről  X  

78. 5. Projekt szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő szakértők személyi 
jellegű ráfordítása

  

79. 5.1.  Személyi jellegű költségek   

80. 5.1.1.  Személyi jellegű költségek összesítője  X

81. 5.1.2.  Munkáltatói igazolás a foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt azonosítóját és a 
projektben elvégzendő tevékenység leírását)

 Egyszer, a 
költség első elszámolásakor, illetve változás 

esetén

 

82. 5.1.3.  Munkaidő-nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott 
projekt terhére)

 X  

83. 5.1.4. Vállalkozói kivét esetén az Szja tv. alapján kötelezően vezetendő nyilvántartás X X

84. 5.2.  Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége   

85. 5.2.1.  Összesítő az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához  X

86. 5.2.2.  Kiküldetési rendelvény/kiküldetési utasítás/menetlevél  X  

87. 6.  Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások   

88. 6.1.  Építési műszaki ellenőri szolgáltatás   
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89. 6.1.1. Építési műszaki ellenőri szolgáltatás során felmerült költségek átalány alapú 
fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez 
esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

 X  

90. 6.1.2. Építési műszaki ellenőri szolgáltatás során felmerült költségek összesítője  X  

91. 6.1.3. Építési számlához kapcsolódó műszaki/mérnöki igazolás, illetve vállalkozó 
nyilatkozata a teljesítésről (kizárólag akkor, ha építés kapcsán korábban még nem 
került benyújtásra)

X

92. 6.1.4. A kedvezményezett igazolása a mérnöki/műszaki ellenőr teljesítéséről X

93. 6.2.  Könyvvizsgálat   

94. 6.2.1.  Könyvvizsgálat során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme 
(amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb 
dokumentum benyújtása nem szükséges)

X  

95. 6.2.2.  Könyvvizsgálat során felmerült költségek összesítője  X

96. 6.2.3. Könyvvizsgálói igazolás/jelentés Egyszer, záró kifizetés igénylés esetén, ha a 
támogatási szerződés előírja

97. 6.3.  Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás   

98. 6.3.1. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás során felmerült költségek átalány alapú 
fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez 
esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

 X  

99. 6.3.2.  Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás során felmerült költségek összesítője  X

100. 6.3.3. A kedvezményezett igazolása a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás teljesítéséről X

101. 6.3.4. Minta a tárgyiasult szolgáltatásról elektronikus adathordozón dokumentáltan 
(fotó, audió, videó)

X

102. 6.4.  Projekt menedzsment   

103. 6.4.1.  Projektmenedzsment során felmerült költségek átalány alapú fizetési  X  

 kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben 
egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

  

104. 6.4.2.  Projektmenedzsment során felmerült költségek összesítője  X  X

105. 6.4.3.  Kizárólag technikai segítségnyújtás keretében támogatott, személyi jellegű 
ráfordítások finanszírozását szolgáló projektek esetén 5.1.1–5.1.3. alapján

  

106. 6.5.  Általános (rezsi) költségek   

107. 6.5.1. Rezsi költségek átalány alapú fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján 
átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb dokumentum benyújtása nem 
szükséges)

X
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108. 6.5.2.  Rezsi költségek összesítője  X –

109. 6.6.  Értékcsökkenés   

110. 6.6.1.  Összesítő értékcsökkenés elszámolásához  X

111. 6.7.  Hatósági díjak illetékek, közjegyzői költségek   

112. 6.7.1  Hatósági díjakhoz, illetékekhez, közjegyzői 
költségekhez kapcsolódó költségek összesítője

 X  

113. 6.7.2.  Hatósági határozat, engedély, végzés  Ha korábban 
más költség elszámolásához nem került 

benyújtásra

 

114. 7.  Saját teljesítés   

115. 7.1.  Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek összesítője  X  

116. 8.  Fordított áfa   

117. 8.1.  Áfa-összesítő fordított adózás esetén  X  

118. 9.  Szállítói előleg szállítói finanszírozással történő elszámolása   

119. 9.1.  Előlegszámla  X  X

A „/” jel a felsorolt dokumentumok közötti vagylagosságot jelenti.
„
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5. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL
2014–2020 programozási időszak

Útmutató

 1. BEVEZETÉS
1.1. Ez az útmutató (a továbbiakban: Útmutató) tartalmazza az 1. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó európai uniós 

források felhasználása kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságának nemzeti szintű szabályait.
1.2. A nemzeti elszámolhatósági szabályozás kialakításakor figyelembe kell venni az  uniós jogszabályokban, 

különösen
1.2.1. az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
1.2.2. az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
1.2.3. az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
1.2.4. a Kohéziós Alapról, és az  1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i 1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
1.2.5. az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
1.2.6. a közös halászati politikáról, az  1954/2003/EK és az  1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, 

valamint a  2371/2002/EK és a  639/2004/EK tanácsi rendelet és a  2004/585/EK tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben,

1.2.7. a 480/2014/EU bizottsági rendeletben, és
1.2.8. a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben

 foglalt alapelveket és egyedi szabályokat.
1.3. A költségek az  egyes alapokra vonatkozóan meghatározott el nem számolható költségek kivételével 

a  tagállam döntésétől függően számolhatók el, ezáltal az  Európai Bizottság a  tagállamok számára nagy 
mozgásteret biztosít a  költségek elszámolhatósága kapcsán. Ugyanakkor ez  nem jelenti azt, hogy minden, 
a „negatív listába” nem tartozó költség elszámolható lenne.

1.4. A fentiek alapján kiemelten fontos az  elszámolhatóság általános szabályainak, elveinek lefektetése. 
Az  Útmutató célja az  elszámolhatósági elvek rögzítése, konkrétan meghatározva az  el nem számolható 
költségek körét, valamint azt, hogy egyes költségek milyen feltételek mellett számolhatóak el.

1.5. Az elszámolható költségek meghatározásakor a  cél az, hogy az  Útmutató azonos támogatási terület 
tekintetében azonos elszámolhatósági kritériumokat adjon meg.

1.6. Az Útmutató az  Európai Területi Együttműködés keretében megvalósuló programok terhére megvalósuló 
projektekre nem vonatkozik, azokra külön szabályozások érvényesek.

1.7. A 3.  § (1)  bekezdésének 49.  pontja szerinti szakaszolt projektek második szakasza esetén az  Útmutatóban 
foglaltaktól – az  uniós és a  hazai jogszabályok figyelembevételével – el lehet térni, ha az  első szakaszra 
vonatkozó elszámolhatósági szabályozás eltérően rendelkezik.

 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
2.1. Fogalom-meghatározások

2.1.1. Költség: az  Útmutató értelmezésében minden olyan tétel, ami a  megvalósítani kívánt vagy 
megvalósuló projekt költségvetésében megjelenik, beleértve a  projektvégrehajtás során felmerült 
változásokat is.

2.1.2. Elszámolható költség: az Útmutató által elszámolhatónak minősített költség, amely
2.1.2.1. a támogatási szerződésben rögzítésre került, és közvetlenül a  támogatás céljával 

összefüggésben merült fel,
2.1.2.2. az Útmutató 2.2.  pontja szerinti elszámolhatósági időszakban ténylegesen felmerült és 

elszámoló bizonylattal alátámasztott,
2.1.2.3. a projekt vonatkozásában releváns közösségi rendelet nem nevesíti, mint nem 

elszámolható költséget,
2.1.2.4. megfelel az Útmutatóban rögzített feltételeknek, és
2.1.2.5. a felhívás elszámolható költségként nevesíti.
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2.1.3. Összes költség: a  támogatott projekt összes felmerülő – az  irányító hatóság felé elszámolható és el 
nem számolható – költsége.

2.1.4. Támogatási intenzitás: a támogatásnak az elszámolható költségekhez viszonyított aránya.
2.1.5. Projekt: az  Útmutató alkalmazásában a  kiemelt projekt, a  nagyprojekt, a  CLLD eszköz keretében, 

a  technikai segítségnyújtási keretből, a  pénzügyi eszközök segítségével finanszírozott projekt, és 
a közvetett támogatások keretében megvalósuló projekt.

2.1.6. Valós költség alapú elszámolás: a  költségek teljesülésének és jogalapjuknak elszámoló bizonylattal 
történő elszámolása. Valós költségnek minősül az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazásával, 
elszámoló bizonylatok nélkül elszámolt költség is.

2.1.7. Egyszerűsített elszámolási módok: az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67.  cikk 
(1)  bekezdés b)–d)  pontjai szerinti támogatási formák (átalányalapú egységköltség, egyösszegű 
átalány, százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás).

2.2. Elszámolhatósági időszak
2.2.1. Az EMVA kivételével az  alapokból támogatott projektek esetében a  2014. január 1. és 

2023.  december 31. között teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan a  kedvezményezettnél 
felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el.

2.2.2. EMVA-ból nyújtott támogatással megvalósuló projektek esetében a  költség – az  Útmutató 
2.2.1.  pontja szerinti szabályozással szemben – abban az  esetben elszámolható, ha az  adott 
támogatást a kifizető ügynökség ténylegesen kifizeti a  támogatás jogosultjának 2014. január 1. és 
2023. december 31. között.

2.2.3. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI) esetében az  elszámolhatóság kezdő időpontja 
2013. szeptember 1.

2.2.4. Az operatív programok módosítása esetén – ha a  program új támogathatósági területtel bővül 
– az  elszámolhatósági időszak kezdete a  program-módosítási kérelem benyújtásának napja, ha 
az Európai Bizottság határozata ettől eltérően nem rendelkezik.

2.2.5. Az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60.  cikk (1)  bekezdése alapján az  EMVA 
esetében a  természeti katasztrófák miatt hozott sürgősségi intézkedéseknél a  Vidékfejlesztési 
Program rendelkezhet úgy, hogy a  program módosításához kapcsolódó kiadások a  természeti 
katasztrófa bekövetkezésének időpontjától kezdve elszámolhatóak.

2.2.6. Megkezdett projekt az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikk (6) bekezdése 
alapján abban az  esetben részesülhet támogatásban, ha a  támogatási igény benyújtásakor nem 
minősül fizikailag befejezettnek, és e  rendeletben, valamint annak mellékleteiben meghatározott 
feltételeknek megfelel.

2.2.7. A támogatott projektek esetében a  felhívások az  Útmutató 2.2.  pontja szerinti általános 
elszámolhatósági időszakon belül szűkebb időtartamot is meghatározhatnak.

2.3. Az elszámolhatóság alapelvei és feltételei
2.3.1. Alapelvek

2.3.1.1. Az elszámolhatóság nemzeti szintű szabályozása a  Miniszterelnökség illetékességi 
körébe tartozik. Erre való tekintettel az  Útmutató alapján nem készülhetnek operatív 
programonkénti specifikus elszámolhatósági útmutatók, az  irányító hatóságok külön, 
egyedi elszámolhatósági szabályozást nem alkalmazhatnak.

2.3.1.2. A felhívásokban az  Útmutatóban foglaltakat kell alkalmazni. Ha a  hatékony 
forrásfelhasználás megköveteli, az  irányító hatóságok az  elszámolhatósági szabályokat 
az  adott felhívás céljához testre szabva szűkíthetik, a  fejlesztés céljától függően 
részletezhetik, specifikálhatják a  keret jellegű szabályozáshoz képest (pl. a  fejlesztés 
jellegéhez igazodva kizárhatnak egyes költségtételeket vagy feltételhez köthetik azok 
elszámolását). Így előfordulhat, hogy az  Útmutatóban felsorolt költség adott projekt 
esetében egyáltalán nem számolható el, vagy csak bizonyos felső korlátig számolható el.

2.3.1.3. Az Útmutató egyes költségtípusok tekintetében meghatározza azoknak a  projektek 
keretében az  összes elszámolható költséghez viszonyítva maximálisan elszámolható 
arányát. Ezen arányokat növelni – kivéve, ahol azt az Útmutató kifejezetten megengedi – 
nem lehet. Ezen túlmenően a felhívás határozhat meg további korlátozásokat.

2.3.1.4. Kötelező az  egyszerűsített költség elszámolási módok alkalmazása azon 
költségtípusoknál, amelyeknél az Útmutató erre vonatkozó szabályozást tartalmaz.
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2.3.1.5. A felhívás tartalmát úgy kell összeállítani, hogy a  támogatható tevékenységek, illetve 
az  elszámolható költségek típusai a  fejlesztési cél figyelembevételével megfelelően 
fókuszáltak legyenek. A  támogatható tevékenységek, illetve az  elszámolható költségek 
típusainak száma nem haladhatja meg a tízet.

2.3.1.6. A felhívásokat a  Miniszterelnökség minőségbiztosítja, amelynek keretében vizsgálja 
a felhívásokban alkalmazott előírások Útmutatóval való összhangját, és az adminisztratív 
terhek csökkentésének lehetőségét. A  minőségbiztosítás egyik szempontja 
az elszámolhatósági szabályok egyszerűsítése és egységesítése.

2.3.2. Az elszámolhatóság általános feltételei
2.3.2.1. Csak olyan költségek számolhatóak el, és csak olyan költségekre fizethető ki támogatás, 

amelyek megfelelnek az Útmutató 2.3.2. pontjában meghatározott feltételeknek.
2.3.2.2. Főszabály szerint azon költségek számolhatóak el, amelyek a  kedvezményezetteknél 

ténylegesen felmerültek, teljesítettek, tehát valós munkára alapozottak, és teljesülésük 
elszámoló bizonylattal, míg jogalapjuk szerződéssel, írásbeli megrendelővel, 
közigazgatási határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal 
igazolható (valós költség alapú elszámolás). Előlegek esetében nincs szükség a teljesítés 
igazolására. Az  egyszerűsített elszámolási módok alapján történő támogatás kifizetés 
teljesíti a  valós költség alapú támogatás kifizetés kritériumát, ha az  így elszámolt 
költségek az Európai Bizottság által – vagy szükség szerint nemzeti szinten – elfogadott 
módszertant és a  számviteli szabályozást is magukban foglaló nemzeti szabályokkal 
összhangban merültek fel.

2.3.2.3. Azon költségek számolhatóak el, amelyek teljes összegben (szállítói finanszírozás esetén 
támogatáson felüli összegben) az  Útmutató 2.2.  pontjában rögzített elszámolhatósági 
időszak során kerültek kifizetésre. Kifizetett költségnek minősül a  3.3.12.  pont szerinti 
értékcsökkenési leírás, valamint az  állammal vagy önkormányzattal szemben adó- vagy 
járulék-elszámolás keretében beszámításra került kötelezettség. Kifizetett költségnek 
minősül továbbá a szállítói számlának a szállítói szerződés alapján a megrendelőnek járó 
kötbér vagy késedelmi kamat beszámítása miatt pénzügyileg nem rendezett része. Egyéb 
beszámítás nem számolható el.

2.3.2.4. A támogatott projekt kapcsán felmerült azon költségek számolhatóak el, amelyek 
a  projekt céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához szükségesek, és a  projekt 
elfogadott költségvetésében, valamint annak hatályos módosításában betervezésre 
kerültek. A  költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben 
a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják, 
ennek alátámasztása a kedvezményezett kötelezettsége.

2.3.2.5. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a  szokásos 
piaci árat (pl. a  közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, 
a  több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok 
alapján kialakult árat, vagy az  irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos 
mutatók szerinti fajlagos árat). A  költségtételeknek a  projekt költségvetésének 
megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy 
meghatározható legyen a  besorolásuk. Ha a  szokásos piaci ár igazolására az  irányító 
hatóság árajánlat kérését írja elő a támogatást igénylők és a kedvezményezettek számára, 
az  árajánlatoknak legalább három, egymástól független ajánlattevőktől kell származni. 
A  támogatást igénylő és a  kedvezményezet köteles vizsgálni az  ajánlattevők szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát.

2.3.2.6. Azon költségek számolhatóak el, amelyek főszabályként az  operatív programban 
meghatározott, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontja 
szerinti programterületen a  projekt előkészítése, végrehajtása érdekében merültek 
fel. Ha a  projekt átnyúlik a  programterületen, és a  tevékenységek a  projekt jellege 
következtében nem megoszthatóak, az átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos költségek 
abban az  esetben számolhatók el, ha a  projekt programterületen átnyúló része is 
a  támogatott programterület javát szolgálja. A  programterületen átnyúló projektekkel 
kapcsolatos további szabályokat az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
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70.  cikke, valamint az  1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke 
szabályozza. A  programterületen kívüli, határon átnyúló fejlesztések, transznacionális 
műveletek végrehajtása során ugyanazon költségek számolhatók el a projekt keretében, 
mint a programterületen.

2.3.2.7. Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikk (11) bekezdése szerint 
egy projekt több alapból is részesülhet támogatásban, de több alap nem finanszírozhatja 
ugyanazt az elszámolható költséget, azaz az egyes költségek elszámolása alkalmával nem 
valósulhat meg kettős finanszírozás.

2.3.2.8. Az adott projektben elszámolható költségek körét a  felhívás tartalmazza, és 
ezen költségek nem szerepelhetnek az  Útmutató, valamint a  felhívás által nem 
elszámolhatónak minősített költségek között.

2.3.2.9. Azon költségek számolhatók el, amelyek az  elszámolhatóság időszakában, ezen belül 
a  támogatási szerződésben rögzített projekt fizikai befejezése határidejéig merültek fel. 
Ha a  felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, 
és az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a  továbbiakban: Áfa tv.) 
alapján a  teljesítés napja későbbi, mint a  projekt fizikai befejezése, a  számla kiállítási 
dátumának a  támogatási szerződés szerinti projekt megvalósítás időszakán belül kell 
lennie.

2.3.2.10. Nem számolhatóak el a  közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött szállítói szerződéssel 
kapcsolatban felmerült költségek, ha a  szerződés a  kifizetést a  szállítói szerződésben 
rögzített tevékenység összköltségének százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha 
a  részteljesítés lehetőségét a  szerződés vagy annak hatályos módosítása tartalmazza. 
Az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett 
az  általános elszámolási szabályoknak megfelelően köteles alátámasztani a  munka 
vagy a  szolgáltatás teljesítésére és valós piaci értékére történő hivatkozással, részletes 
teljesítésigazolással. Ha a  szállítói szerződésben százalékos alapon meghatározott érték 
magasabb, mint a valós piaci ár, a különbözet nem elszámolható.

2.3.2.11. Azon költségek számolhatók el, amelyek egyéb közösségi szintű horizontális politikák 
feltételeit is teljesítik, tehát a  projekt végrehajtása során a  kedvezményezett betartotta 
különösen a  közbeszerzési, versenyjogi (állami támogatási), környezetvédelmi, 
esélyegyenlőségi szabályokat.

2.3.3. Az elektronikus számla záradékolása
2.3.3.1. Ha a  kedvezményezett elektronikus számlát kíván elszámolni, az  e  rendeletben foglalt 

záradékolási kötelezettségének a következő módok valamelyike szerint tehet eleget:
2.3.3.1.1. A kedvezményezett nem záradékolja a  számlát, ehelyett az  e-aláírást 

megelőzően a  szállító írja rá a  számlára annak a  projektnek az  azonosító 
számát, amelyhez a számla benyújtásra kerül.

2.3.3.1.2. Ha a  szállító nem záradékol, és a  kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, 
akkor a kedvezményezett rávezeti a  számlára a záradékolást, majd aláírásával 
hitelesíti a számlát és a záradékolást is egyben.

2.3.3.1.3. Ha a szállító nem záradékol és a kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással, 
akkor a  kedvezményezett nyilatkozatot tölt ki, amelyet aláírást követően 
beszkennel, és ahhoz csatolja elektronikusan az elektronikus számlát, az általa 
választott szoftverrel.

2.3.4. Állami támogatásokra vonatkozó szabályok
2.3.4.1. Ha egy projekt egyszerre teljesíti az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdésében szereplő 

feltételeket, úgymint
2.3.4.1.1. állami vagy állam által kontrollált forrásból részesül támogatásban,
2.3.4.1.2. a nyújtott állami forrás szelektív,
2.3.4.1.3. a kapott támogatás előnyt jelent a kedvezményezett számára,
2.3.4.1.4. a támogatás érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, és
2.3.4.1.5. a támogatás révén torzul a verseny vagy ennek veszélye fennáll,

 abban az  esetben a  projektnek nyújtott támogatás az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése 
szerint állami támogatásnak minősül, és a  2014–2020 programozási időszakra rendelt 
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források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletet (a  továbbiakban: állami 
támogatásokra vonatkozó szabályozás), illetve az  abban hivatkozott közösségi jogi 
szabályozást is figyelembe kell venni az elszámolhatóság feltételeinek meghatározásakor.

2.3.4.2. Az Útmutató 2.3.4.1. pontja értelmében – ha egy felhívás keretében az EUMSz 107. cikk 
(1) bekezdése szerinti állami támogatás nyújtására kerül sor – az elszámolható költségek 
típusainak, illetve százalékos vagy összegszerű korlátainak, továbbá bizonyos támogatási 
kategóriák esetén az  egyes projektek esetén elszámolható költségek/megítélhető 
támogatás összegének meghatározásakor az  Útmutatóban foglaltak mellett az  állami 
támogatásokra vonatkozó szabályozás releváns rendelkezéseit is alkalmazni kell.

2.3.4.3. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályozásban foglaltak szűkítőbbek lehetnek 
az  Útmutatóban rögzített elszámolhatósági szabályoknál, és fordítva, az  Útmutatóban 
rögzített elszámolhatósági szabályok is szűkítőbbek lehetnek a  állami támogatásokra 
vonatkozó szabályozás rendelkezéseinél az  eltérő jogszabályi háttérből adódóan. Egy 
adott költségtípus esetén az  állami támogatási szabályok hatálya alá tartozó projektnél 
a szigorúbb szabályozást kell figyelembe venni.

2.4. Tartalék, előre nem tervezett többletköltségek
2.4.1. Általános tartalék képzése

2.4.1.1. A tervezett általános tartalék az  előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett 
nem tervezhető, de elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére szolgál. 
Az  előre nem látható, és elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető kiadások 
fedezetén túlmenően csak abban az  esetben használható fel a  tartalék, ha a  projekt 
alapvető céljainak teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó, valós igényeken alapuló 
módosítások miatt pótlólagos műszaki tartalom megvalósítása válik szükségessé, 
amelynek eredményeként a  projekt keretében létrehozott szakmai tartalom kedvezőbb 
paraméterekkel bír (pl. tartósság, funkció, élettartam, terhelhetőség, kapacitás), ezáltal 
működtetése, fenntartása igazolhatóan hatékonyabbá, költségtakarékosabbá válik.

2.4.1.2. Nem számolhatóak el a  projekt céljához nem kapcsolódó, a  kivitelezés során felmerülő 
olyan többletigények, amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek a  projekt 
megvalósításához és nem járulnak hozzá a felhívás céljainak megvalósításához.

2.4.1.3. A tartaléknak a  projekt összes elszámolható költségéhez viszonyított maximális arányát 
a  felhívásban kell meghatározni, de az  nem lehet több, mint a  projekt támogatási 
szerződésben meghatározott összes elszámolható költségének 10%-a.

2.4.1.4. Nagyprojektek esetében a  tartalék nem lehet több, mint a  projekt támogatási 
szerződésben meghatározott összes beruházási költségének 10%-a.

2.4.1.5. Ha a  kedvezményezett kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a  projekt biztonságos 
megvalósítása szükségessé teszi a magasabb tartalékösszeg képzését, az irányító hatóság 
egyedileg engedélyezheti azt.

2.4.1.6. A tartalék csak az irányító hatóság előzetes engedélyével, a projekt költségvetésén belül 
átcsoportosítással használható fel, a  felhasználásra vonatkozó igényt a  költségvetés 
módosítására vonatkozó bejelentéssel kell kezdeményezni a 86. § alapján.

2.4.1.7. A tartalék felhasználása során figyelembe kell venni a  vonatkozó jogszabályokat 
(így különösen a  Kbt. és a  Ptk. szerződésmódosításra vonatkozó előírásait), továbbá 
az Útmutatóban vagy a felhívásban rögzített százalékos vagy összegszerű korlátokat.

2.4.1.8. A módosítás következtében a  támogatási szerződésben rögzített támogatási összeg, 
valamint – e  rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a  támogatási intenzitás nem 
növekedhet.

2.4.1.9. Ha a  projekt keretében várhatóan szállítói finanszírozási mód keretében forinttól eltérő 
devizában kötött a  projekt összes elszámolható költségéhez mérten nagy összegű 
szállítói szerződés elszámolására kerül sor, a folyósítás során felmerülő árfolyam-kockázat 
elkerülése, illetve minimalizálása érdekében javasolt megfelelő mértékű általános tartalék 
képzése.
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2.4.2. Előre nem tervezett többletköltségek finanszírozása
2.4.2.1. Ha a  projekt megvalósítása során olyan előre nem tervezett, és a  kedvezményezett, 

valamint a  vele szerződő vállalkozó által előre nem látható – a  szerződéskötés alapjául 
szolgáló dokumentációban nem szereplő – tevékenység (pl. pótmunka) költsége merül 
fel, amely megfelel az  elszámolhatóság feltételeinek, a  projekt eredeti célkitűzésének 
végrehajtásához és fenntarthatóságához elengedhetetlen, akkor ez  a  tevékenység 
támogatható.

2.4.2.2. Építőipari pótmunkaként csak olyan munkák költsége számolható el, amelyek nélkül 
a  létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, és amelyek az  építési naplóban 
rögzítésre kerülnek. Az  építőipari pótmunka jogi szabályozására a  Ptk. 6:244.  §-a, 
az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet [a  továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] rendelkezései, 
valamint a  közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés módosításával 
kapcsolatban a Kbt. 132. §-a irányadó.

2.4.2.3. Az előre nem tervezett többletköltségek csak a  86.  § szerinti előzetes bejelentéssel 
számolhatók el, ha a támogatási szerződésben meghatározott műszaki-szakmai tartalom 
változásával, vagy költségátcsoportosítással járnak.

2.4.2.4. Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések esetében a  szerződés 
módosításának szabályait – a  műszaki tartalmat érintő (pl. pótmunka miatti) 
módosításokat is beleértve – a Kbt. 132. §-a, valamint – építési beruházások esetében – 
a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a határozza meg.

 3. AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE
3.1. Az elszámolható költségek részletes ismertetése minden olyan költségfajtát tartalmaz, amely valamelyik 

ESB Alap hozzájárulásából finanszírozható. A  nem elszámolható költségekkel kapcsolatos eltérő 
részletszabályokat az  egyes alapok tekintetében az  Útmutató 7.  pontja tartalmazza. Az  állami támogatási 
kategóriákra vonatkozó elszámolhatósági szabályokat az  állami támogatásokra vonatkozó szabályozás 
tartalmazza.

3.2. Előkészítés költségei
3.2.1. Projekt előkészítés jogcímén a következő költségek számolhatók el:

3.2.1.1. jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:
3.2.1.1.1. megvalósíthatósági tanulmány,
3.2.1.1.2. környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati 

engedélyhez kapcsolódó vizsgálat,
3.2.1.1.3. egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, beleértve 

a  beruházással érintett terület ökológiai állapotának felmérését és egyéb, 
horizontális követelményhez kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása 
érdekében felmerülő költséget,

3.2.1.2. szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és 
ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, 
ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is,

3.2.1.3. tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,
3.2.1.4. közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), amely nem lehet több 

a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál,
3.2.1.5. előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, 

szakértői műhelymunkák,
3.2.1.6. szükségletfelmérés, helyzetfeltárás,
3.2.1.7. társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek (ha a  beruházás 

problémamentes megkezdéséhez indokolt, pl. helyi népszavazás, közmeghallgatás),
3.2.1.8. előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás.

3.2.2. Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg 
a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

3.2.3. Kizárólag előkészítési tevékenységet támogató projektekre a  százalékos korlátozást nem kell 
érvényesíteni, ebben az esetben azonban elszámoló bizonylatok alapján történik az elszámolás.
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3.3. Beruházások
3.3.1. Az Útmutató értelmezésében beruházás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) 3. § (4) bekezdés 7. és 8. pontjának megfelelő tevékenység.
3.3.2. Beruházás költségei alatt az  Útmutató a  Sztv. hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetében 

az Sztv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja.) hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetében az  Szja. 
3.  § 54.  pontjában meghatározottakat érti a  következő eltéréssel. Az  Útmutató 6.  pontjában 
a nem elszámolható költségek között felsorolt – egyébként az Sztv. szerint a beruházás bekerülési 
értékébe, illetve az Szja. szerint a beruházási költségbe beletartozó – költségek nem elszámolhatóak.

3.3.3. Az Útmutató alapján elszámolhatósági szempontból a  beruházás költségei között kell tervezni, 
és a  monitoring és információs rendszerben nyilvántartani azokat az  Sztv. 47.  §, 48.  § és 51.  §-a 
szerinti költségeket is, amelyek az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az  Áhsz. alapján nem képezik 
a beruházás bekerülési értékének részét.

3.3.4. Beruházási költség idegen tulajdonban lévő tárgyi eszközön (ideértve a  földterületet, ingatlant) is 
elszámolható lehet, ha a kedvezményezett az idegen tulajdon használatára vonatkozóan jogalappal 
rendelkezik, és megfelel a felhívásban megfogalmazott feltételeknek.

3.3.5. A projektfenntartási kötelezettséget a  bérelt eszközön, a  földterületen, az  ingatlanon vagy 
az ingatlanban megvalósított beruházások esetében is teljesíteni kell.

3.3.6. Ingatlanvásárlás
3.3.6.1. Az Útmutató 3.3.6. pontja az Sztv. szerinti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

számlacsoportba tartozó tételekre vonatkozik.
3.3.6.2. Ha a  projekt megvalósítása olyan ingatlanokat érint, amelyekhez az  Sztv. 26.  § 

(3)  bekezdése szerinti vagyoni értékű jogok kapcsolódnak és a  projekt nem 
megvalósítható a  vagyoni értékű jogok megváltása nélkül, ezen költségek 
elszámolhatóak.

3.3.6.3. Az ingatlan értéke, valamint az  ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
megváltásának költsége kizárólag független árszakértői vagy értékbecslői határozat 
vagy szakvélemény vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szerv (pl. a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése 
alapján a  kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41.  § (3a)  bekezdése szerinti 
kisajátítási hatóság: a  fővárosi és megyei kormányhivatal) által megállapított összeg 
erejéig lehet elszámolható. Az adás-vétellel kapcsolatos valamennyi költség – pl. ügyvédi 
díjak, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek – elszámolható.

3.3.6.4. Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a  projekt összes 
elszámolható költségének 2%-át.

3.3.7. Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek
3.3.7.1. Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek, 

pénzbeli térítések (pl. vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a  beruházással 
érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony megszüntetésének költségei) 
elszámolhatóak, ha a  projekt megvalósításához közvetlenül és elengedhetetlenül 
kapcsolódnak.

3.3.7.2. Mivel az  Útmutató 3.3.7.1.  pontja szerinti költségek nem ingatlan tulajdonszerzéshez 
kapcsolódnak, ezért ezeket nem kell figyelembe venni az  ingatlanvásárlásra vonatkozó 
százalékos korlát számítása során.

3.3.8. Terület-előkészítés
3.3.8.1. Elszámolhatók a projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület beruházásra alkalmassá tétele 

érdekében végzett előkészítő munkák költségei.
3.3.8.2. A terület-előkészítés összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes 

elszámolható költségének 2%-át.
3.3.8.3. Kizárólag terület-előkészítési tevékenységet támogató projektekre a  százalékos 

korlátozást nem kell érvényesíteni, ebben az  esetben azonban elszámoló bizonylatok 
alapján történik az elszámolás.
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3.3.9. Építés
3.3.9.1. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés költsége akkor számolható el, 

ha az  a  projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési 
és értéknövelő felújítási, bővítési költségei számolhatók el, amelyekhez támogatott 
tevékenységek köthetők.

3.3.9.2. Az építési költségek alatt kell érteni az  új építésen túl minden, az  építmény 
rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, felújítást, bővítést is.

3.3.9.3. Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, ha 
az  akadálymentesítés végrehajtása nélkül az  épület nem lenne alkalmas a  feladat 
ellátására. Az  akadálymentesítés szükségességét és az  átalakítási terv megfelelőségét 
szakvéleménnyel kell alátámasztani.

3.3.10. Eszközbeszerzések
3.3.10.1. Tárgyi eszközök beszerzése

3.3.10.1.1. A projekt céljához kapcsolódó, a  piacon elérhető, a  projektcélok 
megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése 
elszámolható. A  projekt céljaival közvetlen összefüggésben, indokolt esetben 
elszámolható meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének 
költsége – ideértve a zavartalan és biztonságos üzemeltetését szolgáló munka 
költsége is – ha az felújításnak minősül.

3.3.10.1.2. Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.
3.3.10.1.3. Támogatásból beszerzett tárgyi eszközök után értékcsökkenés nem 

számolható el a projekt keretében.
3.3.10.1.4. Próbaüzem költségei elszámolhatóak, a  próbaüzem alatt keletkező bevételek 

kezelésére a  projekt-bevételek kezelésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni az Útmutató 4.4. pontja szerint.

3.3.10.1.5. Főszabály szerint új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, 
első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok 
beszerzése és beépítése támogatható. Az  „új” jelző csak olyan beruházási 
jellegű termékeket illet meg, amelyeknél a  kedvezményezett rendelkezik 
a  vétel időpontjában (a  számlakiállítás dátuma) kezdődő termékfelelősségi, 
garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, 
a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal.

3.3.10.2. Használt eszköz beszerzése
3.3.10.2.1. A főszabálytól eltérően a következő feltételek teljesülése esetén elszámolható 

a használt eszköz beszerzése:
3.3.10.2.1.1. adott eszközt a  megelőző hét évben nem európai uniós vagy 

hazai támogatásból szerezték be, vagy állították elő, amit az eladó 
igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing stb.) 
igénybevétele nem indokolt,

3.3.10.2.1.2. az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét,
3.3.10.2.1.3. a használt eszköz értéke nem érheti el a  hasonló rendeltetésű, 

azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel 
rendelkező új eszköz piaci értékét, kivéve, ha a  felhívás alapján 
kifejezetten cél a  használt (korhű) eszközök beszerzése, valamint 
a  használt eszköz ára nem haladhatja meg a  piaci árat (ennek 
igazolása történhet pl. független értékbecslő igénybevételével 
vagy a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Taotv.) foglalt értékcsökkenési 
leírás mértékek alkalmazásával),

3.3.10.2.1.4. a használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, 
normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.

3.3.10.3. Immateriális javak beszerzése
3.3.10.3.1. A projekt megvalósításához szükséges, az  Sztv. 25.  §-a szerinti immateriális 

javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) Sztv. 47–51.  §-a 
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szerinti bekerülési értéke elszámolható (ideértve a  bekerülési érték részét 
képező, esetlegesen a  projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ún. 
üzemeltetés támogatási díjakat is).

3.3.11. Lízing
3.3.11.1. Kizárólag a Sztv. 3. § (8) bekezdés 13. pontja szerinti pénzügyi lízing számolható el.
3.3.11.2. Támogatott lízingügylet esetén kizárólag a  lízingbe vevőnek nyújtható támogatás, 

a támogatás kedvezményezettje tehát közvetlenül a lízingbe vevő.
3.3.11.3. A számlával vagy egyéb, azonos bizonyító erejű számviteli bizonylattal igazolt lízingdíj 

tőkerésze elszámolható, ha a  lízing az  eszköz használatának legkedvezőbb módja, 
ellenkező esetben a többletköltségeket le kell vonni az elszámolható költségekből.

3.3.11.4. Zártvégű pénzügyi lízing esetén, ha a  legrövidebb lízingelési időszak egyenlő az eszköz 
hasznos élettartamával, a  támogatás alapjául szolgáló elszámolható költség nem 
haladhatja meg az eszköz piaci értékét.

3.3.11.5. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén, ha a  legrövidebb lízingelési időszak nem 
egyenlő az  eszköz hasznos élettartalmával, a  lízing díjakra a  támogatható projekt 
megvalósítási időszakának arányában nyújtható közösségi társfinanszírozással 
támogatás. Ebben az  esetben a  lízingbe vevőnek bizonyítania kell, hogy a  lízing volt 
a  legköltséghatékonyabb módszer a  berendezés használatának megszerzésére. Ha 
a  költségek egyéb módszer alkalmazása (például a  berendezés bérbevétele) esetén 
alacsonyabbak lettek volna, a többletköltséget le kell vonni a támogatható kiadásokból.

3.3.11.6. A lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségek (pl. kamat, árfolyam-különbözet) nem 
elszámolhatók. Az elszámolás alapját kizárólag a projekt megvalósítás során ténylegesen 
kifizetett lízing költségek jelentik, tehát a megvalósítási időszakon túlnyúlóan felmerülő 
lízingdíjak nem elszámolhatók.

3.3.11.7. A lízing futamidő azzal a  feltétellel áthúzódhat a  projekt-fenntartási időszakra, ha 
a lízingdíj támogatásból finanszírozott hányada a projektmegvalósítás időszakában teljes 
egészében (mintegy előtörlesztésként) kifizetésre kerül, a tulajdonjog átszállása a lízingbe 
vevőre pedig a fenntartási időszak során megtörténik.

3.3.11.8. Visszlízing: az  elszámolható költség meghatározása a  lízingbe vevőnek nyújtott 
támogatással kapcsolatban meghatározott feltételekkel összhangban történik.

3.3.12. Értékcsökkenés
3.3.12.1. Értékcsökkenés az  Sztv. 52.  § és 53.  §-a szerinti számviteli szabályozásnak megfelelően, 

a  használatba vett tárgyi eszköz után elszámolható, ha az  eszköz beszerzése a  projekt 
keretében nem minősül elszámolható költségnek. Értékcsökkenést kizárólag a  nem 
– közösségi vagy hazai – támogatásból beszerzett, de a  projekt megvalósításához 
közvetlenül igénybevett eszközökre lehet elszámolni. Értékcsökkenés kizárólag 
az eszköznek a projekt megvalósítási időszakára eső tényleges használatának arányában, 
és a projektre fordított idő arányában számolható el.

3.3.12.2. Az eszköz hasznos élettartamát, az  értékcsökkenés Sztv. 80.  §-a szerinti számítási 
módszerét és az  éves értékcsökkenés mértékét az  elszámolás során jelezni kell. 
Az  elszámolható értékcsökkenési leírás nem haladhatja meg a  Taotv. szerint 
meghatározott mértéket.

3.3.12.3. Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt használatból kivont tárgyi eszközt azonos 
rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközzel 
a  kedvezményezett saját forrás felhasználásával az  irányító hatóságnak történő 
bejelentéssel lecserélheti.

3.4. Szolgáltatásvásárlások költsége
3.4.1. Harmadik féltől megrendelt, a  támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, az  Sztv. 3.  § 

(7)  bekezdés 1. és 2.  pontja szerinti igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége 
számolható el.

3.4.2. Szolgáltatás költségei alatt az Útmutató az Sztv. 51. § (2) és (3) bekezdése által meghatározottakat 
érti a  következő eltéréssel: az  Útmutató 6.  pontjában felsorolt, – egyébként az  Sztv. szerint 
a szolgáltatás bekerülési értékébe beletartozó – költségek nem elszámolhatóak.
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3.4.3. Különösen a következő szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó költségek és díjak számolhatók el:
3.4.3.1. felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége,
3.4.3.2. műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, amelynek az  összes elszámolható költséghez 

viszonyított aránya nem lehet több, mint 1%,
3.4.3.3. egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. fordítás, tolmácsolás, 

lektorálás),
3.4.3.4. képzéshez kapcsolódó költségek (az Útmutató 3.4.5. pontja szerint),
3.4.3.5. projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálatával kapcsolatos 

költségek,
3.4.3.6. marketingeszközök fejlesztési költsége,
3.4.3.7. piackutatás költsége,
3.4.3.8. K+F+I szolgáltatások díja,
3.4.3.9. minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek  

(pl. minőség-ellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget 
tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek),

3.4.3.10. rendezvényszervezés és kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs 
költségek kapcsolódó járulékokkal együtt,

3.4.3.11. a projekt-tevékenységhez kapcsolódó, nem a  felhívás keretében meghatározott 
kötelező kommunikációs tevékenységek (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, 
elektronikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, 
kommunikációs kampányok stb.) költsége,

3.4.3.12. a horizontális követelmények méréséhez és teljesítéséhez igénybevett szolgáltatások díja,
3.4.3.13. a projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak (a  projektmenedzsmenthez 

kötődő iroda és eszköz bérletet a projektmenedzsment költségek között kell elszámolni),
3.4.3.14. biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei – ha a  támogatás folyósításához 

a  biztosítéknyújtás kötelező (pl. bankgarancia költsége, ingatlan jelzáloghoz kötődő 
értékbecslés díja),

3.4.3.15. a fejlesztés tárgyára vonatkozó, az  üzembe helyezést követően felmerülő 
vagyonbiztosítás (pl. a  projekt keretében beszerzett és használt nagy értékű eszközök 
külön biztosítása) díja a megvalósítási időszak végéig számolható el, az üzembe helyezést 
megelőzően felmerülő, a  beszerzett tárgyi eszközhöz kötődő, a  bekerülési érték részét 
képező biztosítási díj az eszközbeszerzések között számolandó el.

3.4.4. A projekt megvalósításával kapcsolatban közvetve felmerülő, általános szolgáltatások:
3.4.4.1. a felhívás által előírt nyilvánosság biztosításának költsége, amelynek az  összes 

elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5%,
3.4.4.2. a projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás, amelynek az  összes 

elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5% (a  felhívásban 
projektszintű könyvvizsgálat előírása kizárólag az  arra vonatkozó elvárás-rendszer 
jogszabályokkal összhangban történő meghatározása esetén lehetséges),

3.4.4.3. hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek,
3.4.4.4. jogi, közjegyzői költségek.

3.4.5. Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályok
3.4.5.1. A képzési tevékenységek vonatkozásában az  elszámolható költségek a  következők 

lehetnek:
3.4.5.1.1. az oktatók költségei (szakértői díj, előadói, vagy szerzői díj),
3.4.5.1.2. az oktatók és a  képzésben résztvevők utazási és szállásköltségei (tekintettel 

az Útmutató 3.7. pontja szerinti feltételekre),
3.4.5.1.3. a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,
3.4.5.1.4. képzés megszervezésének és lebonyolításának költségei,
3.4.5.1.5. tananyag fejlesztésének, kivitelezésének (pl. tankönyv, munkafüzet, CD), 

segédanyagok bérlésének, beszerzésének költségei,
3.4.5.1.6. a projekt keretében végrehajtott fejlesztéshez (tananyagfejlesztés) és 

képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak,
3.4.5.1.7. a résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálatának költsége,
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3.4.5.1.8. a résztvevők (célcsoport) biztosításának díja a  projektmegvalósítás 
időszakában,

3.4.5.1.9. a célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, vagy egyéb, a  célcsoport 
tagjainak a  képzésük idejére fizetett díjazás (pl. megélhetési támogatás), 
a  célcsoport tagjainak a  képzés ideje alatti munkaidőre fizetendő munkabér, 
vagy kereset-kiegészítés (legfeljebb a képzést megelőzően és az az alatt elért 
átlagkereset különbözete), a  vonatkozó hazai jogszabályok alapján fizetendő 
adókkal, járulékokkal együtt [a vonatkozó számításoknak tartalmazniuk 
kell a  résztvevők létszámát, a  juttatás egy főre és egy képzési időegységre 
vonatkozó összegét, és az időtartamot (órákban), továbbá ha a kifizetés postai 
úton történik, a  kapcsolódó postai szolgáltatás költsége is elszámolható 
költségnek minősül],

3.4.5.1.10. képzési, oktatási, kutatás-fejlesztési projektek esetén a  résztvevők, illetve 
a  kutatás-fejlesztésben közreműködő hallgatók, doktorandusok számára 
ösztöndíj is elszámolható [az ösztöndíjra való jogosultság feltételeit  
(pl. meghatározott tanulmányi eredmény elérése) a  pályázati kiírás vagy 
a  projektjavaslat tartalmazza] – az  ösztöndíj a  képzés eredményességét nem 
befolyásoló, igazolt betegség idejére is kifizethető és elszámolható,

3.4.5.1.11. a célcsoport tagjai közül a  képzésben résztvevők körében a  képzés ideje 
alatt jelentkező azon költségek, amelyek gyermekeik vagy más, tőlük függő 
hozzátartozó gondozása miatt merülnek fel,

3.4.5.1.12. a képzésben résztvevő távolléte miatt felmerülő helyettesítési díj költsége 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

3.4.5.1.13. egyéb kiadások:
3.4.5.1.13.1. a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja,
3.4.5.1.13.2. képzés részvételi díja,
3.4.5.1.13.3. vizsgadíj, kivéve a pótvizsga díja,
3.4.5.1.13.4. bizonyítvány kiállításának díja,
3.4.5.1.13.5. képzés eredményességének nyomon-követéséhez kapcsolódó 

költségek,
3.4.5.1.13.6. képzők kiválasztásához kapcsolódó költségek,
3.4.5.1.13.7. képzési helyszín akadálymentesítése, ha ez  kisebb költségű 

megoldást eredményez, mint eleve akadálymentesített képzési 
helyszín választása,

3.4.5.1.13.8. képzéshez kapcsolódó egyéb költségek.
3.4.5.2. Csak a  ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba. A  költségeket 

résztvevőnként és alkalmanként vagy időszakonként (óránként, naponként, hetenként) 
az adott időszakban, adott helyen szokásos díjtételek figyelembevételével kell tervezni és 
elszámolni.

3.4.5.3. A beruházáshoz (beszerzett eszközhöz stb.) kapcsolódó képzés, betanítás költsége 
a beruházás bekerülési értékeként számolandó el.

3.4.6. Egyéb, a projekt keretében megcélzott célcsoportok vonatkozásában elszámolható költségek
3.4.6.1. A közvetlen vagy közvetett célcsoport együttműködését ösztönző természetbeni 

(utalvány) vagy pénzbeni juttatás elszámolható.
3.5. Saját teljesítés

3.5.1. Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból megvalósuló beruházás során, 
annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját maga végez. Nem számít 
saját teljesítésnek a kedvezményezett Sztv. 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása 
– feltéve ha az  adott operatív programra alkalmazandó egyéb jogszabály ettől eltérően nem 
rendelkezik – által, vagy nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy egészben 
tulajdonában lévő gazdasági társaság által végzett teljesítés.

3.5.2. E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a  szokásos piaci értéket, nem haladhatja 
meg a  pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott, az  Sztv. 51.  § (1) és (2)  bekezdése 
szerinti közvetlen önköltséget, valamint az  Sztv. 82.  § (3)  bekezdése szerinti értékesítés közvetett 
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költségeit. Az  értékesítés közvetett költségei kizárólag abban az  esetben vehetők figyelembe, ha 
azok valós költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, 
arányosan történik a  tevékenységhez való hozzárendelésük. Az  alátámasztás a  kedvezményezett 
kötelezettsége.

3.5.3. Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a  támogatási kérelem keretében 
benyújtott költségvetésnek olyan részletezettségűnek kell lenni, amelyből az  önköltség 
egyértelműen megállapítható, és ami összhangban van a  támogatási kérelem benyújtójának 
önköltség számítási szabályzatával.

3.5.4. A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
3.5.4.1. A projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül 

közreműködő személyzet – ide nem értve az  Útmutató 3.8.  pontja szerinti 
projektmenedzsment tevékenységet ellátó személyzetet –
3.5.4.1.1. bruttó munkabére,
3.5.4.1.2. személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási 

költségtérítés, cafeteria),
3.5.4.1.3. munkaköri alkalmassági vizsgálatának díja [a munkaköri, szakmai, illetve 

személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján], és

3.5.4.1.4. bérjárulékai
 az Sztv. 79. §-a szerint elszámolhatók.
3.5.4.2. Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a  projekt céljainak megvalósításával 

összefüggésben, a munkaviszony, kinevezés alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 
pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatók el. A  személyi jellegű egyéb 
kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben 
a támogatott projekthez kapcsolódnak.

3.5.4.3. A bérköltség csak a  ténylegesen kifizetett munkabér alapján a  projekt keretében való 
foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.

3.5.4.4. Bérköltségek között elszámolható költség a  megbízási szerződés keretében történő 
munkavégzés, valamint a  szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített 
személyes közreműködés díja.

3.5.4.5. A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű 
ráfordításai között elszámolható költség a  projekt végrehajtásában közreműködő azon 
személyek bére, akik számára a  projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, 
hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve 
többletfeladatot elrendelő megállapodás keretében oldható meg.

3.5.4.6. Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a  munkaviszonyra, 
közalkalmazotti jogviszonyra és a  közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ 
megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások 
költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a támogatott projekthez 
kapcsolódik függetlenül attól, hogy a  munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve 
a  kollektív szerződés az  elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket 
tartalmaz. Az  arányosításnál figyelembe kell venni egyrészt, hogy a  projekt 
megvalósításában a  közreműködő munkatárs munkaidejének egészében vagy csak 
egy részében vesz-e részt, másrészt azt, hogy a projektmegvalósítás időtartama hogyan 
aránylik a  jogviszony megszüntetése miatt járó juttatás számítási alapját képező teljes, 
az adott munkahelyen töltött időtartamhoz.

3.5.4.7. A tényleges vállalkozói kivét elszámolható olyan mértékben, amilyen mértékben 
az a támogatott projekthez kapcsolódik.

3.5.4.8. Nem elszámolható a  jutalom, illetve az  olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött 
a teljesítés nem igazolható.

3.6. In-house beszerzések
3.6.1. A Kbt. 9.  § (1)  bekezdés k)  pontjában meghatározott in-house beszerzések alapján kötött 

szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint 
a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét.
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3.6.2. Az in-house beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell 
alátámasztani, amelyből a  beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget 
kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot.

3.7. Útiköltség, kiküldetési költség
3.7.1. A projektben résztvevő célcsoportnak, illetve a  projekt szakmai megvalósításában közreműködő 

munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a  támogatott tevékenységekhez 
kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése, a  projekt megvalósításával összefüggő 
képzése miatt felmerülő utazási és szállásköltségei elszámolhatóak. Az utazási és napidíj költségek 
a magyar jogszabályok szerint járulékokkal együtt számolhatóak el.

3.7.2. A napi utazási idő és a  bekerülési költségek alapján kell dönteni a  naponta való utaztatás, 
az egyszeri (több hetes távollét esetén hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás 
között. Ha a  napi utazási idő meghaladja a  három órát, akkor célszerű az  utóbbit választani, 
egyéb esetekben a  költségek felmérését követően az  alacsonyabb költséggel járó megoldást 
kell választani. A  fogyatékkal élők utazása ez  alól kivételt képezhet, a  számukra legalkalmasabb 
(pl. külön busz) és megfelelően kialakított eszközöket kell igénybe venni.

3.7.3. A következő költségek számolhatóak el:
3.7.3.1. Utazás költségei:

3.7.3.1.1. Az útiköltségek (utazás és helybiztosítás költsége) a  2. osztályú 
tömegközlekedési eszközök, külföldre repülőgéppel történő utazás esetén 
turista osztályú repülőjegy igénybevétele alapján számolható el.

3.7.3.1.2. Hivatali vagy saját gépjármű (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonában álló 
gépjárművet is) használata esetén a  megtett kilométerek alapján a  tényleges 
üzemanyag-költség vagy az  adóhatóság által közzétett elszámolható 
üzemanyag-költség és a  kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe 
vételével számolhatók el. Hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén 
elszámolható a  parkolási díj és a  kiküldetés időtartamára eső autópálya 
használati díj.

3.7.3.1.3. Repülőgéppel történő utazás esetén elszámolható a reptéri illeték.
3.7.3.1.4. Az utasbiztosítás költsége elszámolható.
3.7.3.1.5. Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen 

arányban az  a  projekt tevékenységet szolgálja (pl. ha a  képzés két hétig tart, 
akkor a havi bérlet árának felét stb.).

3.7.3.2. Szállásköltségek:
3.7.3.2.1. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás 

esetében legfeljebb – áfa nélkül számított – 15 000 forint, külföldi szállás 
esetében bruttó 150 euró mértékű költség számolható el.

3.7.3.3. Helyi közlekedés költségei:
3.7.3.3.1. A kiküldetés helyszínén igénybe vett tömegközlekedési eszközökön történő 

közlekedés költsége bizonylat alapján elszámolható. Indokolt taxiköltség 
(pl. a szálláshely és a projekt megvalósításának helye, vagy a konferencia helye, 
vagy a  projekttel közvetlenül összefüggésbe hozható helyszínek közötti út 
taxiköltsége) – ha tömegközlekedési eszköz igénybe vétele nem lehetséges, 
vagy csak indokolatlanul nagyobb időráfordítással – szintén elszámolható. 
Az indokoltság alátámasztása a kedvezményezett kötelezettsége.

3.7.3.4. Napidíj:
3.7.3.4.1. Célcsoport ellátmány-/napidíj- és szállásköltsége keretében a  figyelembe 

vett létszám projekthez kapcsolódó ellátmánya, napidíja és szállásköltsége 
számolható el a vonatkozó hazai jogszabályok alapján.

3.7.3.4.2. Az útiköltség elszámolása egységköltségek alkalmazásával történik, ha 
a módszertant a felhívás biztosítja.

3.8. Projektmenedzsment költségek
3.8.1. A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható 

költségének 2,5%-át. A projektmenedzsment költségeken belül kizárólag a  következő tételek 
számolhatóak el:
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3.8.1.1. a projektjavaslat kidolgozása és a  projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment 
személyi jellegű ráfordításai az Útmutató 3.5.4. pontjának megfelelően,

3.8.1.2. iroda és eszközbérlet,
3.8.1.3. a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag – és az Sztv. 80. § (2) bekezdésében, 

illetve az Áhsz. hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdése alapján 
meghatározott értékhatár alatti, egy összegben leírható tárgyi eszközök – költsége  
(pl. nyomtató, számológép, papír, írószer),

3.8.1.4. a kiküldetéshez kapcsolódó utazási költség az  Útmutató 3.7.  pontjában foglaltaknak 
megfelelően,

3.8.1.5. a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez 
igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszféra szervezet kedvezményezettek esetén 
az Útmutató 3.8.2. pontjában foglalt feltételek figyelembevételével.

3.8.2. Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások
3.8.2.1. Közszféra szervezet kedvezményezettek az  Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt igénybe 

vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a  projekt keretében, ha 
a  szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 100%-ban 
állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet látja el.

3.8.2.2. A  megyei jogú város a  járása területén található települési önkormányzatok e  rendelet 
hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat-fejlesztési projektjei 
előkészítésében – ideértve a  közbeszerzési eljárások dokumentációjának elkészítését, 
és az  eljárás lefolytatását is – és megvalósításában köteles részt venni – kivéve 
a  területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén –, ha azt a  települési 
önkormányzat kéri.

3.8.2.3. A  megyei önkormányzat – a  megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – 
a  területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben 
kiválasztott projektek esetén a  megyei jogú város járásában található települési 
önkormányzatok esetében is e  rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 
közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében – ideértve a  közbeszerzési eljárások 
dokumentációjának elkészítését, és az  eljárás lefolytatását is – és megvalósításában 
köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.

3.8.2.4. A  települési önkormányzatokon kívüli közszféra szervezetek e  rendelet hatálya alá 
tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat-fejlesztési projektjeinek előkészítésében 
– ideértve a  közbeszerzési eljárások dokumentációjának elkészítését, és az  eljárás 
lefolytatását is – és megvalósításában a területileg illetékes kormányhivatal köteles részt 
venni, ha azt a közszféra szervezet kéri.

3.8.2.5. A  közreműködés történhet konzorcium alakításával vagy a  megyei jogú város, megyei 
önkormányzat és a kormányhivatal által nyújtott szolgáltatásnyújtással.

3.8.2.6. A megyei jogú város, a megyei önkormányzat és a kormányhivatal a közreműködést csak 
saját alkalmazásában álló munkatárssal oldhatja meg.

3.8.2.7. A  települési önkormányzat és a  közszféra szervezet a  megyei jogú város, a  megyei 
önkormányzat és a  kormányhivatal közreműködésének költségét a  projekt keretében 
elszámolhatja.

3.8.3. A  projektmenedzsment költségekre vonatkozó százalékos korláttól kizárólag technikai 
segítségnyújtás projektek esetén lehet eltérni, ahol a  projekt célja személyi jellegű ráfordítások 
támogatása.

3.9. Általános (rezsi) költségek
3.9.1. Az általános (rezsi) költségek nem kapcsolhatók teljes mértékben egy adott folyamathoz, 

vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a  tevékenység végzéséhez. Ilyen költségek 
a következők:
3.9.1.1. közüzemi szolgáltatások (pl. víz, gáz, elektromos áram, távhő és hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás, telefon, fax, internet, telekommunikáció) költsége és díja,
3.9.1.2. postaköltségek, ideértve az  elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó 

költségeket is (pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány, kriptográfiai 
eszközök, időbélyegzés költségei),
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3.9.1.3. takarítás, hulladékgazdálkodás egyéb, nem közszolgáltatási díja, költsége,
3.9.1.4. őrzés,
3.9.1.5. állagmegóvás és karbantartás költsége, ideértve az  irodatechnikai és informatikai 

eszközök karbantartását is,
3.9.1.6. biztosítási költség (pl. a kedvezményezett irodájának biztosítása),
3.9.1.7. bankszámlanyitás költsége – központi költségvetési szerv esetében elegendő az  ESB 

Alapok fogadására nyitott célelszámolási számlával való rendelkezés (ha a  felhívás 
értelmében kötelező önálló bankszámlát nyitni a  projektre), rendes havi adminisztratív 
(kezelési) költség és tranzakciós költségek,

3.9.1.8. dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek,
3.9.1.9. a vállalat-irányítási tevékenységek (jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, 

bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a  projekt megvalósítását közvetetten 
szolgáló tevékenységek ráfordításai).

3.9.2. A valuta átváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjak, valamint a  kamattartozás 
kiegyenlítése, a  hitelkeret-túllépés költsége, az  egyéb pénzügyforgalmi költségek nem 
számolhatóak el az Útmutató 6. pontja szerint.

3.9.3. Az Útmutató 3.9.1.  pontja szerinti költségek csak a  rezsi költségeken belül számolhatóak el, más 
költség-kategóriákban nincs erre lehetőség.

3.9.4. Az Útmutató 3.9.1.  pontja szerinti költségek együttesen nem haladhatják meg a  projekt összes 
elszámolható költségének 1%-át.

3.10. Adók és közterhek, le nem vonható általános forgalmi adó
3.10.1. A levonható adók, közterhek nem számolhatóak el, még abban az  esetben sem, ha a  végső 

kedvezményezett, az  egyéni kedvezményezett vagy a  kedvezményezett által nyújtott szolgáltatás 
igénybe vevője ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

3.10.2. Nem egyértelmű helyzetekben célszerű az adóhatóság illetékes igazgatósága, vagy az adóhatóság 
irányító szerve illetékes főosztálya nyilatkozatának vagy állásfoglalásának előzetes kikérése.

3.10.3. A le nem vonható áfa elszámolható a  projekt keretében, kivéve, ha a  kedvezményezett az  EVA 
hatálya alá tartozik, ekkor az áfa nem elszámolható költség.

3.11. Jövedelem, illetve többletköltség kompenzáció
3.11.1. Az EMVA alap tekintetében elszámolhatóak azok a  kieső jövedelmek, vagy bevételek, amelyek 

a  felhívás által előírt fejlesztés megvalósítása miatt keletkeztek, továbbá azok a  többletköltségek, 
amelyek kizárólagosan a  felhívás, vagy jogszabály által előírt technológia alkalmazása miatt váltak 
szükségessé és a  felhívás célját szolgálják. A  kompenzáció mértékét a  felhívás határozza meg 
alátámasztó számítások alapján.

3.12. Elszámolható költségekre vonatkozó százalékos korlátok
3.12.1. Az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeknek a  projekt összes 

elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó korlátozások:

A B

1.

Költségtípus

Elszámolható költség/Összes 

elszámolható költség maximális 

mértéke 

(%)

2. Projektelőkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt 
környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági 
tanulmányok elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó 
projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek 
megszerzésének költségei stb.) A közbeszerzési eljárások lefolytatásának 
költségét a százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem kell 
figyelembe venni.

5

3. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1

4. Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.) 2

5. Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) 2
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6. Műszaki ellenőri szolgáltatás 1

7. Projektmenedzsment 2,5

8. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5

9. Könyvvizsgálat 0,5

10. Általános költségek (rezsi) 1

3.12.2. Az irányító hatóság a  felhívás keretében további korlátokat határozhat meg, vagy a  3.12.1.  pont 
alatti táblázatban meghatározott százalékos mértékeket szűkítheti a  felhívás céljának 
figyelembevételével.

3.12.3. Az Útmutató 3.12.1.  pontjában foglalt táblázatban szereplő százalékos korlát a  projekt 
megvalósításakor – projektszintű megtakarítás eredményeként – sem léphető át. Közösségi 
jogszabályban, vagy az  Útmutatóban nem szabályozott százalékos korlát túllépésének 
engedélyezése (pl. projektszintű megtakarítás esetén) az irányító hatóság hatásköre.

3.12.4. Az Útmutató 3.12.1.  pontjában foglalt táblázatban szereplő, százalékos korláttal korlátozott 
elszámolható költségek összesítőn, vagy ha a  felhívás előírja, százalékban meghatározott 
átalányalapú módszerrel számolhatók el a 4. mellékletben foglaltak szerint.

3.12.5. Kizárólag technikai segítségnyújtás keretében támogatott projektek esetén – ha a  projekt fő célja 
az  Útmutató 3.12.1.  pontjában foglalt táblázat szerinti költségek valamelyikének elszámolása, 
– a  százalékos korlátoktól az  irányító hatóság eltérhet. Ha a  százalékos korlátozástól az  irányító 
hatóság eltér, kizárólag tételes alátámasztó bizonylatok alapján történhet az elszámolás.

3.12.6. Ha az  Útmutató alapján a  projekt-előkészítés vagy terület-előkészítés költségei tekintetében 
az  Útmutató 3.12.1.  pontjában foglalt táblázat szerinti százalékos korlátoknál a  felhívásban 
az  irányító hatóság magasabb elszámolhatósági arányt határoz meg, akkor az  elszámolás tételes 
alátámasztó bizonylatok alapján történik.

 4. ELSZÁMOLHATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ KORLÁTOZÁSOK
4.1. Speciális szabályok megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtott támogatás esetén

4.1.1. Megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató vállalkozás részére támogatás nyújtható 
a  megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának többletköltségei mértékéig 
a következőkre:
4.1.1.1. a megváltozott munkaképességű személy munkavégzéséhez kapcsolódó helyiségek 

átalakításának költségei (akadálymentesítés),
4.1.1.2. a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához szükséges segítő 

személyzet alkalmazásának költségei, kizárólag a  megváltozott munkaképességű 
személy segítésére fordított idő mértékéig,

4.1.1.3. a megváltozott munkaképességű személy által használt berendezések átalakításának 
vagy beszerzésének költségei.

4.1.2. Az Útmutató 4.1.1.  pontja alapján kizárólag azok a  költségek elszámolhatók, amelyek azokon 
a  költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a  támogatásban részesülő 
vállalkozás (kedvezményezett) nem megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatna 
bármely olyan időszakban, amelyben a megváltozott munkaképességű személyt vagy személyeket 
ténylegesen foglalkoztatta.

4.1.3. Abban az  esetben, ha a  kedvezményezett védett munkahelyet biztosít, a  támogatás az  Útmutató 
4.1.1. és a  4.1.2.  pontjában foglaltakon túl fedezheti – de nem haladhatja meg – az  érintett 
létesítmény átépítési, szerelési vagy bővítési költségeit is, valamint bármely, a  megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatásából eredő adminisztratív és szállítási költséget.

4.1.4. A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a kedvezményezettnek nyilvántartást kell vezetnie, 
amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a nyújtott támogatás megfelel az  itt meghatározott 
feltételeknek.

4.2. Árkedvezmény, részletfizetés
4.2.1. Ha a  kedvezményezett valamilyen szolgáltatást, árucikket kedvezményes áron vásárol, akkor 

a vásárolt termék tényleges beszerzési ára (kedvezményes ára) számolható el, a szokásos piaci ár és 
a kedvezményes ár közötti különbség nem vehető figyelembe.
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4.2.2. Ha a  szerződés szerint részletekben fizetik meg az  áru ellenértékét, akkor csak a  ténylegesen 
megfizetett részletek összege számolható el.

4.2.3. A számviteli szempontból egyéb bevételként kimutatott, szerződésen alapuló, – konkrét 
termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – 
az Sztv. 77. § (7) bekezdése szerinti utólag kapott engedmény szerződés szerinti összegét a projekt 
szempontjából bevételnek kell tekinteni.

4.3. Szállítói előleg
4.3.1. A szállítónak – a  kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás keretében – fizetett előleg elszámolható, 

e rendeletben és az 1. mellékletben foglalt feltételeknek megfelelően. Szállítói szerződés keretében 
is csak olyan tételek támogathatóak, amelyek közvetlen kifizetés esetén is elszámolhatóak lennének.

4.4. Bevételek
4.4.1. Annak érdekében, hogy a támogatott projektek a közgazdasági megvalósíthatóság szempontjából 

szükséges mértékű társfinanszírozásban részesüljenek, a  projektek támogatásának kiszámításakor 
figyelembe kell venni mindazon bevételeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül a  támogatott 
projekt révén, annak megvalósítása, illetőleg fenntartása során keletkeznek, ezáltal a projekt külső 
finanszírozási igényét csökkentik.

4.4.2. Bevétel, nettó bevétel fogalmának elkülönítése
4.4.2.1. Az Útmutató alkalmazásában:

4.4.2.1.1. bevétel: a projekt megvalósítása és fenntartása során, a projekttevékenységgel 
összefüggésben keletkezett vagyoni érték,

4.4.2.1.2. nettó bevétel: az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
61.  cikke szerinti projektek támogatásának kiszámításakor figyelembe 
vett, a  projekt keretében kínált vagy eredményeként létrejövő árukért, 
szolgáltatásokért közvetlenül a  felhasználók által fizetett ellentételezés  
(pl. infrastruktúra használatáért közvetlenül a  felhasználókat terhelő díj, 
a  föld vagy épületek eladásából vagy bérbeadásából származó bevétel vagy 
a szolgáltatásokért kapott ellentételezés) összegének és a működési költségek, 
valamint az adott időszakban a rövid élettartamú eszközök cseréjére fordított 
költségek összegének a  különbsége. Nettó bevételnek minősül a  működési 
költség-megtakarítás is, ha azt a  működtetésre irányuló támogatások 
ugyanolyan mértékű csökkentése nem ellentételezi.

4.4.3. Bevételi kategóriák
4.4.3.1. Különösen az alábbi tételek minősülnek bevételnek:

4.4.3.1.1. működési költség-csökkenés,
4.4.3.1.2. támogatásból beszerzett eszköz hasznosításából,
4.4.3.1.3. támogatásból fejlesztett ingatlan hasznosításából,
4.4.3.1.4. támogatással kiváltott ingatlan hasznosításából,
4.4.3.1.5. különböző tagdíjak, regisztrációs díjak befizetéseiből,
4.4.3.1.6. támogatott képzési díjak megfizetéséből,
4.4.3.1.7. tanulmányi szerződés keretében támogatott tanulmányok képzési díjának 

visszafizetéséből,
4.4.3.1.8. támogatott rendezvény belépő díjaiból,
4.4.3.1.9. egyéb támogatott tevékenységből származó bevételek, kivéve a  6.  pontban 

jelzett kategóriák.
4.4.4. Levonásra nem kerülő bevételek

4.4.4.1. A következő, számviteli szempontból bevételként könyvelendő tételek az  Útmutató 
4.4. pontja szerinti szabályozás értelmében nem képezik a nettó bevétel részét, így nem 
kerülnek levonásra:
4.4.4.1.1. kötbér,
4.4.4.1.2. támogatási előlegen realizált kamat,
4.4.4.1.3. a közbeszerzési dokumentáció eladásából származó bevétel, ha 

a dokumentáció ellenértéke megfelel a Kbt. 52. §-ában leírtaknak,
4.4.4.1.4. a projekttevékenységgel összefüggésben a  tevékenységek 

társfinanszírozásához nyújtott azon hozzájárulások, amelyek a  vonatkozó 
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támogatás finanszírozási táblázataiban az  állami hozzájárulások mellett 
szerepelnek, illetve amelyek a projekt önrészét hivatottak biztosítani,

4.4.4.1.5. az ESZA forrásból finanszírozott, a  foglalkoztatási szint emelését célzó 
programok esetében a támogatott célcsoport foglalkoztatása során előállított 
termék, szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel, ha a kedvezményezett 
e  bevételeket a  projekt céljaival összhangban a  projekt megvalósítási 
időszakában a  projekt megvalósításával összefüggésben felmerült, a  projekt 
elszámolható költségein kívüli kiadások finanszírozására fordítja, és a  projekt 
céljainak megfelelő felhasználást igazolja.

4.4.4.2. Az Útmutató 4.4.4.1.  pontja szerinti bevételek esetén a  kedvezményezett a  záró 
kifizetési igénylés keretében nyilatkozik arról, hogy az ilyen bevételeket a projekt sikeres 
megvalósításához szükséges mértékben a projekt céljára használja fel.

4.4.4.3. A  támogatási előleget nem lehet lekötni, befektetési célból felhasználni, az  előlegen 
realizált kamat kizárólag banki látra szóló kamat lehet. Erről a  kedvezményezett a  záró 
kifizetési igénylés keretében nyilatkozik.

4.4.5. Bevételek levonása
4.4.5.1. A nettó bevételeket teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a  projekt 

elszámolható költségéből, attól függően, hogy
4.4.5.1.1. a nettó bevétel teljes egészében vagy csak részben származott a  támogatott 

projektből,
4.4.5.1.2. a támogatott projekt összes költsége vagy csak egy része kerül-e a  projekt 

keretében elszámolásra,
4.4.5.1.3. a projekt teljes elszámolható költsége vagy csak annak egy része kerül-e 

támogatásra.
4.4.5.2. A keletkezett nettó bevétel miatti levonás mértéke a  következő módon kerül 

meghatározásra:
4.4.5.2.1. A nettó bevétel teljes egészében vagy csak részben származott a  támogatott 

projektből:
4.4.5.2.1.1. ha a  teljes nettó bevétel a  támogatott projektből származik, 

a  teljes nettó bevétel figyelembe vételre kerül, az  Útmutató 
4.4.3. pontjában foglaltak szerint,

4.4.5.2.1.2. ha csak a  nettó bevétel egy része származik a  támogatott 
projektből, akkor az a támogatott projekthez és az egyéb releváns 
tevékenységekhez kapcsolódó összes – beruházási és működési – 
költség alapján kerül arányosításra.

4.4.5.2.2. A támogatott tevékenység összes költsége vagy csak egy része kerül a projekt 
keretében elszámolásra:
4.4.5.2.2.1. ha a  támogatott tevékenység összes költsége elszámolásra kerül 

a  projekt keretében, akkor a  nettó bevétel teljes összegében 
beszámításra kerül,

4.4.5.2.2.2. ha a  támogatott tevékenység költségeinek csak egy része kerül 
a projekt keretében elszámolásra, akkor a nettó bevétel a projekt 
elszámolható költsége és az  összes – beruházási és működési – 
költsége alapján kerül arányosításra.

4.4.5.3. A projekt összes költségének részét képezik a felhívás szerint nem elszámolható költségek 
és a  felhívásban meghatározott korlát (fajlagos mutató, belső korlát stb.) miatt teljes 
mértékben nem elszámolható költségek is.

4.4.6. Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti „nettó bevételt termelő” 
projektek
4.4.6.1. A nettó bevételt termelő beruházások esetében az 1303/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 61. cikkében leírtak szerint kell eljárni a CBA útmutatók elkészítése során.
4.4.6.2. Az Útmutató 4.4.6.  pontja szerinti körbe tartozó projektek kezelése mögötti logika 

szerint az  elszámolható költségek – és ezzel összefüggésben a  maximálisan nyújtható 
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támogatás – meghatározásához figyelembe kell venni azokat a projekt által generált nettó 
bevételeket, amelyek a projekt megvalósításához szükséges költségeket ellentételezik.

4.4.6.3. Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk két csoportba sorolja 
a hatálya alá tartozó projekteket:
4.4.6.3.1. projektek, amelyek nettó bevételei előre kalkulálhatóak,
4.4.6.3.2. projektek, amelyek nettó bevételei nem kalkulálhatóak előre.

4.4.6.4. Az Útmutató 4.4.6.3.1.  pontjához tartozó esetekben az  irányító hatóság felhívásonként 
előzetesen, a  felhívásban rögzített módon határozza meg a  projektek potenciális nettó 
bevételét, a következő módszerek egyikével:
4.4.6.4.1. az Európai Bizottság által az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet V.  mellékletében, vagy a  Bizottságnak az  1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási jogi 
aktusában ágazatonként, vagy alágazatonként a  nettó bevétel százalékban 
meghatározott átalány formájában történő meghatározása,

4.4.6.4.2. a projekt diszkontált nettó bevételének meghatározása.
4.4.6.5. Az Útmutató 4.4.6.4.1. pontja szerinti esetben a projekt megvalósítása és a megvalósítás 

befejezését követő valamennyi nettó bevételt figyelembe kell venni az  átalány 
meghatározásakor, az később az így kapott elszámolható költségből nem levonandó.

4.4.6.6. Ha az  Európai Bizottság a  programozási időszak alatt új ágazatokra, alágazatokra 
vonatkozó átalányt határoz meg, az  irányító hatóság az addig alkalmazott, az Útmutató 
4.4.6.4.2.  pontja szerinti módszerről áttérhet az  Európai Bizottság releváns jogi aktusa 
hatályba lépését követően újonnan támogatott projektek esetén.

4.4.6.7. Az Útmutató 4.4.6.4.2.  pontja szerinti esetben a  nettó bevételeket az  elszámolható 
költségek meghatározásakor figyelembe kell venni oly módon, hogy a  teljes beruházási 
költség jelenértékét csökkenteni kell a várható nettó bevételek (bevétel mínusz működési 
költség) jelenértékével. A  beruházási költségek és nettó bevételek jelenértékének 
különbsége határozza meg a  projekt keretében maximálisan elszámolható költséget 
(az uniós terminológia szerinti ún. „finanszírozási rést” – fundinggap). A  támogatás 
intenzitása tehát a  támogatásnak az  elszámolható költségekhez (vagyis a  finanszírozási 
réshez) viszonyított aránya lesz.

4.4.6.8. Az irányító hatóság köteles nyomon követni az  elszámolható összköltség mellett 
a  projekt teljes beruházási összköltségét, valamint a  fenntartási időszakban a  működési 
költségeket és a bevételeket is.

4.4.6.9. Indokolt esetben, ha a  projekt megvalósítása során a  projekt tervezett költségeit és 
bevételeit jelentősen módosító lényeges külső feltételek és körülmények változnak  
(pl. hatósági díjpolitikát módosító jogszabályi változások, jelentős makrogazdasági 
feltételek változása stb.), az  irányító hatóság köteles gondoskodni az  elszámolható 
költség, illetve a támogatás összegének újraszámításáról, és a projekt tervezett költségei 
és bevételei aktualizálásáról. Legalább a záró kifizetési igénylés keretében, valamint a záró 
projekt fenntartási jelentés keretében gondoskodni kell szükség esetén a  számítások 
aktualizálásáról.

4.4.6.10. Ha az  újraszámítás eredményeként alacsonyabb elszámolható összköltség alakul ki 
az  eredeti számításnál, a  különbözet támogatási intenzitással arányos részét legkésőbb 
a  kedvezményezett által benyújtott záró kifizetési igénylés keretében a  támogatásból 
le kell vonni, vagy a  kedvezményezettől vissza kell követelni, figyelembe véve 
az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikk (3)  bekezdésében 
foglaltakat. Ha az  újraszámítás eredményeként magasabb elszámolható összköltség 
alakul ki az  eredeti számításnál, az  elszámolható költség-többletet jogszabály eltérő 
rendelkezésre hiányában a kedvezményezett saját forrásból köteles finanszírozni.

4.4.6.11. Az Útmutató 4.4.6.3.2.  pontjához tartozó esetekben – bár előre látható, hogy a  projekt 
nettó bevételt fog termelni – e  nettó bevétel mértéke nem határozható meg előre, így 
nem lehetséges a  „finanszírozási rés” kalkulációja. E  projektek esetében a  keletkezett 
nettó bevételeket a  projektmegvalósítás befejezését követően még három éven 
keresztül kell monitorozni, és a  projektzárás – legkésőbb az  operatív program zárása – 
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időpontjában levonni az  EU felé benyújtandó átutalási kérelem összegéből, az  érintett 
kedvezményezettől pedig visszakövetelni.

4.4.6.12. Ha a  beruházás összköltsége elszámolható és nem elszámolható költségeket egyaránt 
tartalmaz, az  előre kalkulált várható nettó bevételeket pro ráta alapon szükséges 
a  „finanszírozási rés” meghatározásához figyelembe venni, azaz a  megfelelő arány 
szerint megosztva kell beszámítani az elszámolható és a nem elszámolható költségekkel 
szemben.

4.4.6.13. Az Útmutató 4.4.6.  pontja szerinti szabályozás nem alkalmazandó az  1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikk (7) bekezdés alapján:
4.4.6.13.1. a teljes egészében ESZA-ból finanszírozott projektekre,
4.4.6.13.2. az egymillió eurót meg nem haladó elszámolható költségű projektekre,
4.4.6.13.3. teljes visszafizetési kötelezettség alá eső visszatérítendő támogatások és díjak,
4.4.6.13.4. a pénzügyi eszközökre irányuló, vagy azok keretében támogatott projektekre,
4.4.6.13.5. a technikai segítségnyújtás keretében támogatott projektekre,
4.4.6.13.6. az egyösszegű átalány vagy átalányalapú egységköltség módszerrel 

támogatott projektekre,
4.4.6.13.7. az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletében 

meghatározott támogatási mértékek, vagy összegek szerint támogatott 
projektekre,

4.4.6.13.8. a csekély összegű (de minimis) támogatási kategória alapján támogatott 
projektre,

4.4.6.13.9. a KKV-k által megvalósított projektekre, ha az  állami támogatási kategória 
alapján a  támogatás intenzitása, vagy összege tekintetében korlátozást 
alkalmaznak,

4.4.6.13.10. az egyéb állami támogatási kategória alapján támogatott projektekre, ha 
egyedileg elvégezték a finanszírozási szükséglet ellenőrzését.

4.4.6.14. Az egymillió eurós határérték meghatározásához az  irányító hatóságok 
az  államháztartásért felelős miniszter által negyedévenként közzétett aktuális 
technikai árfolyamot használják. Az  irányító hatóság a  felhívásban meghatározza, hogy 
a  felhívás közzétételekor érvényes technikai árfolyamot kell-e használni a  teljes projekt-
megvalósítás során. Ha az  alkalmazandó árfolyam változó, a  felhívásban közölni kell 
a változtatás módszerét.

4.4.7. Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikk (8) bekezdése alapján a végrehajtás 
alatt álló, nettó bevételt termelő projektek
4.4.7.1. Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61.  cikkének hatálya alá 

nem tartozó projekttel összefüggésben – figyelembe véve a  kifizetési kérelemben 
foglalt, a  projekt végrehajtása során a  projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi 
bevételekre vonatkozó nyilatkozatot –, az  értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, 
regisztrációs díjból és egyéb bevételből a  projekt megvalósítás időszakát magába 
foglaló teljesítési időponttal számlázott nettó bevétel – ha a  támogatási döntés 
meghozatalakor nem került előzetesen figyelembe vételre – csökkenti a  projekt 
elszámolható költségét, illetve a  megítélt támogatás összegét, amelyet legkésőbb 
a  projekt megvalósítás befejezésekor – a  záró kifizetési igénylés keretében – szükséges 
levonni a  kedvezményezettnek járó támogatás összegéből. Az  egyes megvalósult 
tevékenységeken, és a  fenntartási időszak alatt keletkezett bevételek nem kerülnek 
vizsgálatra, levonásra, kivéve, ha a felhívás ettől eltérően rendelkezik.

4.4.7.2. A lehetséges bevételek körét a  felhívásnak tartalmaznia kell az  Útmutató előírásaival 
összhangban.

4.4.7.3. A bevételeket teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a  tevékenység 
elszámolható költségéből attól függően, hogy a  bevétel teljes egészében vagy csak 
részben származott-e a  társfinanszírozott tevékenységből. A  bevételek kezelésekor is 
biztosítani kell a kettős finanszírozás elkerülését.
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4.4.7.4. Szakaszos üzembe helyezésű projektek kezelése
4.4.7.4.1. Ha egy fejlesztés rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagában, 

önállóan is alkalmas részekre tagolható, akkor a  hatályos – számviteli, 
engedélyezési – szabályozásnak megfelelően szakaszosan is üzembe 
helyezhető, azaz megkezdhető az  adott szakasz teljes, üzemszerű működése. 
Az  adott szakasz üzembe helyezését követően az  annak használata során 
felmerült bevétel nem minősül a  projekt megvalósítási szakaszában 
keletkezett bevételnek.

4.4.7.5. Komplex projektek kezelése
4.4.7.5.1. Ha egy projekt keretében több, működtetés szempontjából egymástól 

független fejlesztés valósul meg, akkor a  fenti számítást fejlesztésenként 
szükséges elvégezni.

4.4.7.6. Bevételek figyelembe vételének időtartama
4.4.7.6.1. Bevételként legkésőbb a  fizikai befejezésig számlázott bevételeket kell 

figyelembe venni. Ha a  projekt elkülönült fejlesztésekre bontható, amelyek 
üzembe helyezési időpontja egymástól független, akkor az  elkülönült 
fejlesztések által termelt bevétel csak az  adott fejlesztés üzembe helyezéséig 
felmerülten kerül figyelembevételre (a szakaszos üzembe helyezésű projektek 
szabályozása szerint).

4.4.7.6.2. A 4.4.7. pont szerinti szabályozás nem alkalmazandó az 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikk (8) bekezdése alapján:
4.4.7.6.2.1. a technikai segítségnyújtás keretében támogatott projektekre,
4.4.7.6.2.2. a  pénzügyi eszközökre irányuló, vagy azok keretében támogatott 

projektekre,
4.4.7.6.2.3. teljes visszafizetési kötelezettség alá eső visszatérítendő 

támogatások,
4.4.7.6.2.4. az állami támogatási szabályok hatálya alá tartozó projektekre,
4.4.7.6.2.5 az egyösszegű átalány, vagy átalányalapú egységköltség 

módszerrel támogatott projektekre, feltéve, hogy a nettó bevételt 
előzetesen figyelembe vették,

4.4.7.6.2.6. az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
II.  mellékletében meghatározott támogatási mértékek vagy 
összegek szerint támogatott projektekre,

4.4.7.6.2.7. az  ötvenezer eurót meg nem haladó elszámolható költségű 
projektekre,

4.4.7.6.2.8. díjakra.
4.5. Bértámogatás

4.5.1. Bértámogatás és más bér jellegű támogatások, valamint a  kapcsolódó bérjárulékok támogatása 
elszámolható, ha az  hozzájárul a  foglalkoztatott tartós foglalkoztatásához és a  munkáltató, 
a jogutódja, a foglalkoztatást szerződésben átvállaló vállalja a legalább a támogatás időtartamával, 
bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az  alkalmazás jogviszonyával megegyező 
továbbfoglalkoztatást.

4.5.2. Hátrányos helyzetű személyek elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatása esetén 
a továbbfoglalkoztatás időtartamának legalább a támogatott foglalkoztatás időtartama felével meg 
kell egyeznie.

4.5.3. Hátrányos helyzetű személy
4.5.3.1. a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló 

személyek,
4.5.3.2. az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú 

végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3),
4.5.3.3. az 50 éven felüli életkorú személyek,
4.5.3.4. a megváltozott munkaképességűek,
4.5.3.5. a gyermekgondozási segélyről, a  gyermekgondozási díjról, a  gyermeknevelési 

támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
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4.5.3.6. a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
4.5.3.7. az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
4.5.3.8. az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb 

a  nemi egyensúlyhiány, mint a  valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos 
egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy

4.5.3.9. az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy 
szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába 
állási esélyeik egy biztos munkahelyen.

4.5.4. Hátrányos helyzetű személyek elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatása esetén, ha 
a  fejlesztésből származó előny, kizárólag a  foglalkoztatottnál valósul meg, az  irányító hatóság 
az Útmutató 4.5.3. pontja szerinti, hátrányos helyzetű személyekre vonatkozó szabály alkalmazásától 
saját hatáskörben, a felhívásokban meghatározott feltételekkel eltérhet.

4.5.5. Az operatív program-specifikus elszámolhatósági útmutatókban és felhívásokban meghatározott 
feltételeknek a  hátrányos helyzetű személyek projektbe való bevonásakor szükséges teljesülnie. 
A  projektbe való bevonás időpontja a  projektben való részvételt bizonyító első dokumentum 
dátuma.

4.5.6. A hátrányos helyzetű személy foglalkoztatására nyújtott összes pénzügyi támogatás mértéke nem 
haladhatja meg a foglalkoztatással összefüggő összes bérköltség teljes összegét. Ha a bértámogatás 
állami támogatásnak minősül, a  támogatás mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni 
az állami támogatási szabályokat.

4.6. Jólteljesítési garancia és garanciális visszatartás
4.6.1. A jólteljesítési vagy visszatartási garanciával érintett számla teljes összegben akkor elszámolható, ha 

a garanciális időszak teljes egészében a projektmegvalósítási időszakra esik. A visszatartott összeg 
csak a garanciális időszakot követően számolható el.

4.6.2. Ha a  garanciális időszak a  projektmegvalósítási időszakot meghaladja, a  kedvezményezett 
a garanciával érintett, visszatartott összeget nem tudja elszámolni. Ilyenkor célszerű más teljesítési 
biztosítékot kikötni (pl. közös rendelkezési jog egy elkülönített bankszámlán, bankgarancia, 
bizonyos összeg vállalkozó általi letétbe helyezése stb.), mely esetben a garanciával érintett összeg 
elszámolhatóvá válik.

 5. SPECIÁLIS ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK
5.1. Kutatás-fejlesztés és innováció

5.1.1. Az 5.1.  pont alkalmazása során figyelembe kell venni a  kutatás-fejlesztésről és a  technológiai 
innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényt, és az Sztv. 3. § (4) bekezdés 2–4. pontját.

5.1.2. A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás csak abban az  esetben nyújtható, ha az  a  normál 
működésen túlmutató kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre ösztönöz.

5.1.3. Elszámolható költség a  programban résztvevő kutatók, fejlesztők, mérnökök, technikusok és 
egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításai, a  kutatás-fejlesztési és innovációs célra 
használt eszközök és immateriális javak bekerülési értéke, a kizárólag az adott kutatás-fejlesztéshez, 
innovációhoz igénybe vett anyagfelhasználás és szolgáltatások költségei, és a megbízási díj.

5.1.4. A K+F+I tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő speciális, az Útmutató 3. pontjában nem említett 
elszámolható költségek:
5.1.4.1. az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás esetében a szervezési innováció 

tekintetében a  költségek kizárólag az  infokommunikációs technológia eszközei és 
felszerelése beszerzési költségeit jelenthetik,

5.1.4.2. a magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás alkalmazása esetén 
az  elszámolható költségek körébe tartozik minden, a  magasan képzett munkaerő 
kölcsönzésével és foglalkoztatásával járó, a  KKV-knál felmerülő költség, ideértve 
a  közvetítő ügynökség igénybevételének költségeit, a  munkaerő-kölcsönzés díját, 
valamint a  kölcsönzött munkaerő mobilitási juttatásaként jelentkező ráfordításokat 
az Sztv. szerint, ha e költségek nem haladják meg a piaci árat (a tanácsadás költségei nem 
számolhatóak el).

5.2. Pénzügyi eszközök
5.2.1. A 2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében a  pénzügyi eszközökön keresztül 

nyújtandó támogatások az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37–46.  cikke, és 
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a 480/2014/EU bizottsági rendelet 4–14. cikke hatálya alá tartoznak az elszámolhatósági szabályok 
vonatkozásában.

5.2.2. Az Útmutató 5.2.1.  pontjában hivatkozott rendeletekben a  pénzügyi eszközökre vonatkozóan 
meghatározott feltételrendszer kötelező érvényű és közvetlenül hatályos a tagállamban.

5.2.3. A pénzügyi eszközöknek a  programok zárásakor elszámolható költsége az  1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke alapján a következők összességét jelenti:
5.2.3.1. a pénzügyi eszköz keretében a  végső kedvezményezettek számára kifizetett összegek, 

teljesített kifizetések,
5.2.3.2. a szerződés alapján (fennálló vagy már lejárt garanciaszerződésekre) lekötött összegek,
5.2.3.3. az elszámolhatósági időszakot követő kamat-, illetve garanciadíj-támogatás, ha 

a szükséges forrás letéti számlára utalásra került még az elszámolhatósági időszakban,
5.2.3.4. a pénzügyi eszköz felmerült irányítási költségeinek visszatérítése, vagy az irányítási díjak 

kifizetése:
5.2.3.4.1. az irányítási költségek és díjak teljesítmény alapján meghatározó kritériumait 

a  480/2014/EU bizottsági rendelet 12.  cikkében meghatározottak alapján 
szükséges megállapítani,

5.2.3.4.2. az irányítási költségek és díjak nem haladhatják meg a 480/2014/EU bizottsági 
rendelet 13. cikkében megállapított küszöbértékeket,

5.2.3.4.3. az irányítási költségek és díjak ügyviteli díjakat is tartalmazhatnak, amelyeknek 
ha egy részét a  végső kedvezményezettnek számítják fel, azok összege nem 
jelenthető be elszámolható kiadásként,

5.2.3.4.4. az irányítási költségek és díjak a  finanszírozási megállapodás aláírásának 
napjától kezdve minősülnek elszámolhatónak,

5.2.3.5. tőkerészesedés alapú eszközök és mikrohitelek esetében az  elszámolhatósági 
időszak után legfeljebb hat évig az  adott elszámolhatósági időszakon belül a  végső 
kedvezményezettek által végrehajtott beruházásokkal kapcsolatban fizetendő tőkésített 
irányítási költségek és díjak, amelyeket a letéti számlára befizetnek.

5.2.4. Mivel a  pénzügyi eszközök keretében kiutalt források visszaforognak, a  pénzügyi eszköznek 
bevétele keletkezik. E  bevétel (visszafizetett összegek, tőkésített kamat, egyéb jövedelem illetve 
hozam) újra felhasználható az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 43–45.  cikke 
alapján a következők szerint:
5.2.4.1. az elszámolhatósági időszak végéig: további beruházások finanszírozása ugyanazon 

prioritás keretében, magánbefektetők előre megállapodott hozamának kifizetése, 
menedzsment költségek megtérítése, menedzsment díj finanszírozása,

5.2.4.2. az elszámolhatósági időszakot követően: azonos vagy hasonló programcélok érdekében 
ugyanazon pénzügyi eszköz vagy akár más pénzügyi eszköz keretében, mindkét esetben 
azzal a feltétellel, hogy az igény meglétét piaci elemzés alátámasztja.

5.3. Leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapra vonatkozó speciális szabályok
5.3.1. Az Útmutatóban foglaltak figyelembevételével a  leginkább rászoruló személyeket támogató 

európai segítségnyújtási alap keretében kizárólag a következő költségek elszámolhatók:
5.3.1.1. az élelmiszerek beszerzésével, és az alapvető anyagi támogatással kapcsolatos költségek,
5.3.1.2. ha közszervezet vásárolja meg az  élelmiszert vagy az  alapvető anyagi támogatást, és 

partnerszervezetek számára továbbítja azokat, az  élelmiszernek vagy alapvető anyagi 
támogatásnak a  partnerszervezetek raktárába történő szállításának költségei, valamint 
a tárolás költségei az Útmutató 5.3.1.1. pontjában említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva, vagy – megfelelően indokolt esetekben – a  ténylegesen 
felmerült és kifizetett költségek,

5.3.1.3. a partnerszervezetek által viselt adminisztratív, szállítási és tárolási költségek, az  Útmutató 
5.3.1.1.  pontjában említett költségek 5%-ának megfelelő átalányösszegként megadva, 
vagy 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-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott élelmiszerek értékének 5%-a,
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5.3.1.4. az élelmiszer-adományok begyűjtésének, szállításának, tárolásának és szétosztásának, 
továbbá az  ezekkel közvetlenül kapcsolatos figyelemfelkeltő tevékenységeknek 
a partnerszervezeteknél felmerült és általuk kifizetett költségei,

5.3.1.5. az élelmiszert, vagy az alapvető anyagi támogatást a  leginkább rászoruló személyekhez 
közvetlenül vagy együttműködési megállapodás keretében eljuttató partnerszervezetek 
által vállalt kísérő intézkedések bejelentett költségei, az  Útmutató 5.3.1.1.  pontjában 
említett költségek 5%-ának megfelelő átalányösszegként megadva.

 6. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
6.1. Bármely alap keretében támogatott projekt esetén nem elszámolható költségek:

6.1.1. a levonható áfa,
6.1.2. a kamattartozás-kiegyenlítés,
6.1.3. a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem 

térítendő támogatás,
6.1.4. a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek,
6.1.5. a deviza-átváltási jutalék,
6.1.6. a pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség,
6.1.7. a bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 

III. törvény 75. § szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.
6.2. Az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13.  cikke szerint az  ESZA esetében nem 

elszámolható költség:
6.2.1. az infrastrukturális javak vásárlása,
6.2.2. föld-, telek-, ingatlanvásárlás.

6.3. Leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap esetében nem elszámolható 
költség:
6.3.1. infrastruktúra fejlesztésének, biztosításának költség,
6.3.2. használt áruk beszerzésének költsége.

 7. EGYSZERŰSÍTETT ELSZÁMOLÁSI MÓD
7.1. A valós költség alapú elszámoláson túl alkalmazható egyszerűsített – átalány alapú – elszámolási módok:

7.1.1. a százalékban meghatározott átalány (flatrate),
7.1.2. az átalányalapú egységköltség (standard scale of unit cost),
7.1.3. az egyösszegű átalány (lump sum).

7.2. Az Útmutató 7.1. pontjában felsorolt elszámolási módok lehetőséget adnak arra, hogy a  kedvezményezett 
anélkül számoljon el bizonyos költségeivel, hogy e  költségekről tételes nyilvántartást vezetne, azok 
felmerülését kifizetési igénylésében részletesen bemutatná, alátámasztó dokumentumok megőrzésével 
és bemutatásával igazolná. Ezekben az  esetekben a  támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek nem kérik 
sem dokumentum alapú, sem helyszíni ellenőrzés során a felmerülést igazoló dokumentumokat, elszámoló 
bizonylatokat.

7.3. Az alkalmazható elszámolási módok kombinálhatók, de egy elszámolható költségre, vagy egy tevékenységre 
egyféle elszámolási mód alkalmazható.

7.4. Az egyszerűsített elszámolási módok bevezetése módszertani megalapozáshoz kötött, kivéve, ahol  
az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az  Európai Szociális Alapról és az  1081/2006/EK  
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről az  Európai Parlament és a  Tanács 2013. december 17-i 
1304/2013/EU rendelet az  ettől való eltekintésre lehetőséget adnak. Az  egyszerűsített elszámolási módok 
bevezetését megalapozó módszertant, alkalmazási feltételeit, korlátait előzetesen, tisztességes, méltányos és 
ellenőrizhető számítás alapján kell megállapítani.

7.5. Nem alkalmazható egyszerűsített elszámolási mód közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kötött 
szerződés keretében felmerült költségre.

7.6. Ha az  egyszerűsített elszámolási módszertan valamely költségtípus esetén biztosított, és az  Útmutató 
az adott költségtípus elszámolása során átalány alapú elszámolást ír elő, úgy kötelező a  felhívásban, illetve 
a  projektmegvalósítás során – a  felhívásban érintett valamennyi kedvezményezettre vonatkozóan – 
az átalány alapú elszámolás használata.
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7.7. Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés
7.7.1. Elszámolható költségek maximalizált költségkorlátja – módszertani megalapozással

7.7.1.1. Az irányító hatóság a  felhívás keretében bizonyos elszámolható költségekre 
meghatározhat átalány alapon elszámolható százalékos korlátokat, ez  esetben 
a  módszertani megalapozás az  irányító hatóság felelőssége. A  módszertan 
bevezetésének, és így a  költségkorlát felhívásban való szerepeltetésének feltétele 
a Miniszterelnökség véleményének előzetes kikérése.

7.7.2. Az Európai Bizottság által előírt százalékos átalány mértékek alkalmazása – módszertani 
megalapozás nélkül
7.7.2.1. Az irányító hatóság a  felhívás keretében alkalmazhatja az  Európai Bizottság által előírt 

százalékos átalánymértékeket anélkül, hogy módszertani előkészítést kellene készítenie.
7.7.2.2. Az Európai Bizottság által felajánlott százalékos átalánymértékek:

7.7.2.2.1. projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak 
személyi jellegű ráfordításainak 15%-a a projekt megvalósításához közvetetten 
kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére,

7.7.2.2.2. kizárólag ESZA-ból finanszírozott projektek esetében a  projekt szakmai 
megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű 
ráfordításainak 40%-a a  projekt megvalósítása során felmerült valamennyi 
költség fedezetére,

7.7.2.2.3. EU delegált jogi aktusaiban adott beavatkozási területekhez rendelt mértékek, 
ha a  felhívás is a hasonló beavatkozási területekre és kedvezményezetti körre 
vonatkozik.

7.8. Átalány alapú egységköltség
7.8.1. Az átalány alapú egységköltség szerinti elszámolás az  átalány alapú elszámolás olyan változata, 

amellyel az  eddigi input-orientált rendszer helyett egy output-, illetve folyamatelem-orientált 
rendszer felé lehet elmozdulni. A  módszer szerint a  mérhető outputhoz, folyamatelemhez 
egységköltségeket kell meghatározni, és az  elszámolható költség a  teljesített output 
darabszámának és a kapcsolódó egységköltségnek a szorzatával egyenlő.

7.8.2. Az átalány alapú egységköltség szerinti elszámolás során kizárólag a  mennyiséget kell igazolni, és 
nem az egységköltség ténylegesen felmerült költségösszegének alátámasztottságát.

7.8.3. Átalány alapú egységköltség megállapítása – módszertani megalapozással
7.8.3.1. Az egységköltség megállapításnak lehetséges módszerei:

7.8.3.1.1. korábbi pénzügyi adatok, kimutatások, statisztikai analízis, tanulmány stb.,
7.8.3.1.2. nemzeti, illetve regionális hatóságok által alkalmazott egységárak 

(pl. üzemanyag norma),
7.8.3.1.3. piaci ár.

7.8.3.2. Az átalány alapú egységköltség értékét az  irányító hatóság az  adott felhívás keretében 
határozza meg, ebben az  esetben a  módszertani megalapozás az  irányító hatóság 
felelőssége. A  módszertan bevezetésének, és így a  költségkorlát felhívásban való 
szerepeltetésének feltétele a Miniszterelnökség véleményének előzetes kikérése.

7.8.4. Az Európai Bizottság által előírt átalány alapú egységköltség módszertani megalapozás nélkül
7.8.4.1. A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi 

jellegű ráfordításainak egységköltségének meghatározásához – az  európai bizottsági 
ajánlás szerint – az éves bruttó személyi jellegű ráfordítást osztani kell 1720 órával.

7.9. Egyösszegű átalány
7.9.1. Az egyösszegű átalány az  átalány alapú elszámolás egy változata, amikor a  projekt támogatási 

összege vagy annak egy része előre rögzített, egyösszegben és előre rögzített feltételek teljesülése 
esetén kerül folyósításra a kedvezményezett számára.

7.9.2. Az egyösszegű átalányt olyan projekteknél érdemes alkalmazni, ahol az  output kevésbé 
számszerűsíthető, vagy kevésbé részekre bontható, azaz output helyett inkább eredmény-orientált 
megközelítést hordoz magában („teljesült/nem teljesült megközelítés”).

7.9.3. Az egyösszegű átalány meghatározásának módszertana az előre pontosan definiált eredmény egy 
előzetes valós költségbecslésén alapszik. Az  ellenőrzés a  támogatás igazolásához a  valós projekt 
előrehaladását/teljesülését fogja vizsgálni, és nem a  valós felmerült költségeket. Az  egyösszegű 
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átalány alapú elszámolás lefedheti a  projekt egészét, vagy annak egy részét (egy vagy több 
tevékenységét).

7.9.4. Az egyösszegű átalány alapján elszámolt költség nem haladhatja meg az egyszázezer eurót.
7.9.5. Az egyösszegű átalány alapú támogatás kifizetése során nincs lehetőség arányosításra. Ha 

a  teljesítés nem 100%-os, nincs lehetőség támogatás kifizetésére, kivéve ha a  támogatási 
szerződésben a közbenső lépések arányos kifizetéssel rögzítésre kerültek.

7.9.6. Egyösszegű átalány megállapítása – módszertani megalapozással
7.9.6.1. Az egyösszegű átalány értékét az  irányító hatóság az  adott felhívás keretében 

határozza meg, ez  esetben a  módszertani megalapozás az  irányító hatóság felelőssége. 
A  módszertan bevezetésének, és így a  költségkorlát felhívásban való szerepeltetésének 
feltétele a Miniszterelnökség jóváhagyása.”

6. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

Eljárásrendi szakasz
Alapok alapját végrehajtó szervezeti 

adatok
Pénzügyi közvetítői adatok Végső kedvezményezetti adatok

Alapadatok Pénzügyi termék száma Pénzügyi termék száma Pénzügyi termék száma

  Szerződés száma Szerződés száma Szerződés száma

  Név Név Név

  Adószám Adószám Adószám

      ÁFA nyilatkozat

  Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Gazdálkodási forma

  Hivatalos képviselő Hivatalos képviselő Minősítési kód

  Bankszámlaszám Bankszámlaszám TEAOR, 08 kód

Projektkiválasztás
 

Közvetítői kérelem 
beérkezésének dátuma Projekt címe

 
 

Kiválasztásról szóló döntés 
dátuma Projekt helye

 
   

Végső kedvezményezett 
székhelye

 
   

Végső kedvezményezett 
telephelye

      Postacím

      Kapcsolattartó adatai

 
   

Végső kedvezményezett 
hivatalos képviselő

 
   

Projekt helyének 
irányítószáma

      Közvetítői döntés dátuma

 
   

Igényelt összeg típusa, 
nagysága

 
   

Projekt elfogadott saját 
forrás

      Projekt egyéb forrás

 
   

Állami támogatásban 
érintett összeg

      De minimis támogatás
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Finanszírozási igény 
benyújtása

      Pénzügyi közvetítő

     

Korábbi, állami 
támogatásban érintett 
projektek

     
Megítélt összeg típusa, 
nagysága

     
Megítélt 
támogatástartalom

Szerződéskötés
Finanszírozási megállapodás 
dátuma

Finanszírozási 
megállapodás dátuma Szerződéskötés dátum

      Bankszámla

      Kifizetés ütemezése

 
   

Projekt tervezett fizikai 
kezdete

 
   

Projekt tervezett fizikai 
befejezése

 
   

Projekt tényleges fizikai 
kezdete

 
   

Projekt tényleges fizikai 
befejezése

 
   

Projekt tényleges 
dokumentált befejezése

      Szerződés hatályba lépése

 
   

Leszerződött összeg típusa, 
nagysága

      Leszerződött összköltség

      Projekt bruttó költsége

      Projekt nettó költsége

    Visszalépés dátum Visszalépés dátum

    Szerződés zárás dátum Szerződés zárás dátum

    Szerződés zárás oka Szerződés zárás oka

 
Szerződésmódosítások 
száma

Szerződésmódosítások 
száma

Szerződésmódosítások 
száma

Nyomon követés     Indikátor megnevezés

      Bázisérték

      Összes változás tervérték

 
   

Bázis + összes változás 
tervérték

      Összes változás tényérték

 
   

Bázis + összes változás 
tényérték

     
Garanciánál garantált 
hitelösszeg

     
Tőkebefektetésnél tőke 
értéke

Finanszírozás Pénzügyi termék kerete    
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Alapok alapját végrehajtó 
szervezethez kifizetett 
lehívási értesítőnként 
bizonylat azonosítóval, 
dátuma (forrás szerinti 
bontásban: uniós, hazai)    

 
 

Pénzügyi közvetítőkhöz 
kihelyezett  

  Menedzsment költség és díj Menedzsment költség és díj  

 
Visszafizetett pénzügyi 
eszközből    

  Kamat és egyéb bevétel    

 

   

Kifizetett összeg típusa, 
nagysága, dátuma, 
számviteli bizonylat 
azonosító 
(forrás szerinti bontásban: 
uniós, PK, VK)

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni szemle/Helyszíni 
ellenőrzés eredménye

Helyszíni szemle/Helyszíni 
Ellenőrzés eredménye

Helyszíni szemle/Helyszíni 
ellenőrzés eredménye

  Helyszíni ellenőrzés oka Helyszíni ellenőrzés oka Helyszíni ellenőrzés oka

Kifogáskezelés   Kifogás oka  

    Kifogásban érintett összeg  

 
 

Kifogáshoz kapcsolódó 
döntés  

Közbeszerzés Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tárgya  

  Közbeszerzési eljárás típusa Közbeszerzési eljárás típusa  

  Eljárás becsült értéke Eljárás becsült értéke  

  Eljárás azonosítója – TED Eljárás azonosítója – TED  

 
Eljárás azonosítója  
– Közbeszerzési értesítő

Eljárás azonosítója  
– Közbeszerzési értesítő  

 
Közbeszerzéshez 
kapcsolódó beiktatott 
pályázatok

Közbeszerzéshez 
kapcsolódó beiktatott 
pályázatok  

 
Közbeszerzési eljárás 
megindításának dátuma

Közbeszerzési eljárás 
megindításának dátuma  

 
Bíráló bizottsági ülés 
lezárása

Bíráló bizottsági ülés 
lezárása  

  Szerződéskötés dátuma Szerződéskötés dátuma  

  Ajánlatkérő neve Ajánlatkérő neve  

  Ajánlatkérő adószáma Ajánlatkérő adószáma  

  Ajánlatkérő székhely Ajánlatkérő székhely  

 
Közbeszerzési 
kapcsolattartó

Közbeszerzési 
kapcsolattartó  

  Szerződés összege Szerződés összege  

  Nyertes szállító Nyertes szállító  

  Adószáma Adószáma  

 
Eredmény jóváhagyása 
dátum

Eredmény jóváhagyása 
dátum  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 7329

 
Szerződés (módosított) 
összege

Szerződés (módosított) 
összege  

Szabálytalanság
Szabálytalansági gyanú 
észlelésének dátuma

Szabálytalansági gyanú 
észlelésének dátuma

Szabálytalansági gyanú 
észlelésének dátuma

  Szabálytalansági gyanú Szabálytalansági gyanú Szabálytalansági gyanú

 
Szabálytalansággal érintett 
összeg

Szabálytalansággal érintett 
összeg

Szabálytalansággal érintett 
összeg

 
Szabálytalansági döntés 
dátuma

Szabálytalansági döntés 
dátuma

Szabálytalansági döntés 
dátuma

  Szabálytalansági döntés Szabálytalansági döntés Szabálytalansági döntés
”

A Kormány 145/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
52. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában]
„a) – ha a  fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatala törvény alapján elkülönített állami pénzalap vagy társadalombiztosítás pénzügyi alapja előirányzatai 
meghatározott része felett rendelkezési joggal bír – a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjét vagy a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának vezetőjét,”
(a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjének kell tekinteni a  számukra biztosított előirányzatok terhére vállalt 
kötelezettségek tekintetében.)

2. §  Hatályát veszti az Ávr. 52. § (3) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények 
átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával 
összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 11. § (1) bekezdése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11.  § (3)  bekezdése tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (3)  bekezdés c)  pont 
cb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK)
a) a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó 

köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) 
Korm.  rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  mellékletében meghatározott köznevelési intézmény, többcélú 
intézmény és

b) az  R. 4.  mellékletében meghatározott többcélú intézmény, annak tagintézménye vagy intézményegysége 
az abban meghatározottak szerint

[az a) és b)  pont a  továbbiakban együtt: kiválással érintett köznevelési intézmény] – az  ellátott köznevelési 
feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából – kiválik, és a  kiválással érintett köznevelési 
intézményből a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a  költségvetési szerv alapítására vonatkozó 
szabályok szerint szakképzési centrumokat alapít.

 (2) A  kiválással érintett köznevelési intézmény esetében az  átalakítás időpontja utáni időszakra áthúzódó 
kötelezettséget a KLIK 2015. június 15-éig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 
egyetértésével vállalhat. A KLIK az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a kiválással érintett 
köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére – az  európai uniós forrásból megvalósuló beruházások 
kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a  kiválással érintett köznevelési 
intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 
egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg.

 (3) Az  átalakítás időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az  átalakítás időpontjáig 
a KLIK-et illetik meg, illetve terhelik.

 (4) Az  oktatásért felelős miniszter a  KLIK alapító okiratának e  § szerinti átalakításával összefüggő módosításáról 
2015.  június 19-éig gondoskodik. E  határnap eredménytelen eltelte esetén a  kincstár a  KLIK átalakítását az  R. és 
e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.

 (5) Az  Oktatási Hivatal a  szakképzési centrumot új OM azonosítóval veszi nyilvántartásba. Ha a  kiválás a  köznevelési 
intézmény tagintézményét vagy intézményegységét érinti, a  KLIK szervezeti egységeként továbbműködő 
köznevelési intézmény OM azonosítója nem változik.

2. §  A KLIK 1. § szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2015. július 1-jével kerül sor.

3. §  Az 1.  § szerinti átalakítás tekintetében a  KLIK jogutódja a  szakképzési centrum. A  kiválással érintett köznevelési 
intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, 
a munkavégzésre irányuló, 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti jogviszonyok tekintetében a szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az NSZFH a KLIK jogutódja.

4. § (1) A KLIK foglalkoztatotti állományából
a) a  kiválással érintett köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, a  nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben és a  gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben 
foglalkoztatottak – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a szakképzési centrum,

b) a  kiválással érintett köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő feladatokat és ahhoz kapcsolódó 
gazdasági, ügyviteli és műszaki feladatokat
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ba) a  KLIK központi szervében ellátó személyek a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX.  törvény (a továbbiakban: Kttv.) 58.  §-a szerint kerülnek a  szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az NSZFH,

bb) a KLIK területi szervében ellátó személyek a Kttv. 72. §-a szerint kerülnek a szakképzési centrum
állományába.

 (2) Ha az  R. 4.  mellékletében meghatározott többcélú intézmény kiválással érintett tagintézményében vagy 
intézményegységében pedagógus munkakörben vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatott személy munkaköre a  kiválással nem érintett tagintézmény vagy intézményegység nem 
szakképzéssel összefüggő alapfeladatának ellátására is kiterjed, a KLIK foglalkoztatotti állományából a szakképzési 
centrum állományába történő átvételére az  5.  § (2)  bekezdése szerinti megállapodás ilyen rendelkezése alapján 
kerül sor.

5. § (1) A  közfeladat átvételével kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az  ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám-
átcsoportosításról, a  Kormánynak az  átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására 
vonatkozó döntésének megalapozása, valamint a  hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb 
kötelezettségvállalások tekintetében az  1.  melléklet szerinti átadás-átvételi megállapodást kell kötni. 
A megállapodás 1. melléklet szerinti tartalmától a felek egyező akarattal eltérhetnek.

 (2) A  megállapodás alapjául szolgáló átadás-átvételi eljárást a  KLIK és – a  szakképzési centrumok helyett eljárva – 
az  NSZFH folytatja le. A  megállapodást 2015. július 1-jei hatállyal a  KLIK, – a  szakképzési centrum nevében és 
képviseletében eljárva – az  NSZFH, az  oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter írja alá.

 (3) Az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a KLIK a 2015. június 30-i állapotnak megfelelően az NSZFH-nak 
átadja a kiválással érintett köznevelési intézménnyel és az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan
a) a kiválással érintett köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,
b) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, 

informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,
c) a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, 

a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján 
készített szakvéleményeket, valamint a  szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további 
iratokat,

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat, valamint
e) a  szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben a  2015/2016. tanévre a  KLIK-re megállapított 

keretszámokat a 2. mellékletben meghatározott keretszámok kivételével.
 (4) A  megállapodásban kell rendezni az  átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek 

elszámolásának módját.

6. § (1) Az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény tagintézményének vagy intézményegységének kiválása 
esetén a feladatellátást szolgáló ingatlan, illetve ingatlanrész KLIK és a szakképzési centrum közötti használatának
a) teljes megosztására kerül sor, ha a  többcélú intézmény két vagy több ingatlannal, két vagy több bejárattal 

vagy külön feladat-ellátási helyekkel rendelkezik, vagy
b) – az a) pontban meghatározott megosztási lehetőség hiányában – az ingatlan megosztására kerül sor akként, 

hogy a nevelőtestületek működése külön helyiségben biztosított legyen.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti megosztás során, ha annak műszaki akadálya nincs, a  közműrendszereket is szét kell 

választani.
 (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti használatmegosztás esetén a többcélú intézmény működtetésének kötelezettsége 

és költsége az  azt használó fenntartót terheli. Ha az  R. 4.  mellékletében meghatározott többcélú intézmény vagy 
annak kiválással érintett tagintézményének vagy intézményegységének működtetője az  átalakítás és a  közfeladat 
átvételének időpontjában települési önkormányzat, a  többcélú intézmény működtetésének költsége a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-a szerint terheli a települési önkormányzatot.

 (4) Az  ingatlan használatának az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti teljes megosztása hiányában a  működtetési 
kötelezettség és költség viselése tekintetében az NSZFH és a KLIK megállapodása irányadó.
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7. § (1) A  kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan 
projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje a  KLIK, az  átadás-átvételi megállapodásban kell 
rendelkezni.

 (2) Az  átvételre kerülő projektek tekintetében az  átalakítás időpontjától a  KLIK helyébe a  szakképzési centrum 
lép. A  támogató a  támogatási szerződés módosításáról annak jogszabályban meghatározottak szerinti 
kezdeményezésétől számított 20 napon belül gondoskodik.

 (3) A KLIK a projekt átvételével egyidejűleg az NSZFH részére átadja az általa igényelt, a támogató felé el nem számolt 
és számlákkal le nem fedett támogatási előleget.

 (4) Az  átadás-átvételi megállapodás hatálybalépéséig az  átvételre kerülő projektben vállalt kötelezettségeket a  KLIK 
teljesíti.

8. § (1) Az átadás-átvételi megállapodás alapjául szolgáló, leltárban meghatározott, települési önkormányzat tulajdonában 
álló mindazon ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezeléséről, illetve ingyenes használatáról, amely 
a  kiválással érintett köznevelési intézmény közfeladat ellátását biztosítja, az  NSZFH a  tulajdonos települési 
önkormányzattal megállapodást köt.

 (2) A vagyonkezelői szerződésben, illetve a használati szerződésben az ingatlan és ingó vagyonelemeket a 2015. június 
30-i állapot szerint kell feltüntetni. Az ingó vagyonelem e § szerinti fizikai mozgatása kizárólag az ingó vagyonelem 
azonosító adatainak és az új használati helynek a megjelölésével történhet.

9. § (1) A  KLIK-ből az  R. 3.  mellékletében meghatározott köznevelési intézmény – az  ellátott köznevelési feladat más 
szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából – 2016. július 1-jével kiválik, és a  szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrumba olvad be.

 (2) A KLIK R. 3. melléklete szerinti átalakítására az 1. § (2)–(5) bekezdését, a 3. §-t, a 4. § (1) és (3) bekezdését, az 5. §-t és 
a 7. §-t kell alkalmazni azzal, hogy
a) az átalakításra és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2016. július 1-jével kerül sor,
b) az  e  rendeletben meghatározott határnapnak azt a  napot kell tekinteni, amely számánál fogva a  2016. év 

azonos hónap szerinti azonos naptári napjának felel meg, ha pedig ez a nap munkaszüneti nap, az azt követő 
első munkanapot,

c) az átadás-átvételi eljárást a KLIK és a szakképzési centrum folytatja le.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11–13. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

11. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27. ) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki)
„c) az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az  állami 
fenntartású köznevelési intézmények – ide nem értve a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által 
fenntartott szakképző iskolákat és többcélú intézményeket – fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására.”

 (2) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27. ) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szakképző iskolák tekintetében gyakorolja az Nkt. szerinti 
fenntartói jogokat és kötelezettségeket.”

 (3) A  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe 
a 3. melléklet lép.

 (4) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 
5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) A  miniszter a  szakképzési centrum felett az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.  § g) és 
h) pontjában meghatározott irányítási hatáskörök és a szakképzési centrum tevékenysége pénzügyi ellenőrzésének 
középirányító szervként történő gyakorlását a Hivatalra átruházhatja.
(2) A szakképzési centrum főigazgatója felett a Hivatal főigazgatója gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.”

 (5) Az R. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R. 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
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12. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) és (6) bekezdésében 
a „működő” szövegrész helyébe a „működő, az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő” szöveg lép.

 (2) Az R.
a) 1.  § (3)  bekezdésében a  „maradnak,” szövegrész helyébe a  „maradnak, kivéve azokat a  gyermekvédelmi 

szakellátást biztosító feladatellátási helyeket, amelyekre vonatkozóan a  2014. vagy a  2015. évben 
az oktatásért felelős miniszter a fenntartói jog átadására vonatkozó döntést hozott,” szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat „Az intézmény megnevezése” oszlopának 246. sorában a „Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium” szövegrész helyébe a „Szakközépiskola és Kollégium” szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat „Az intézmény megnevezése” oszlopának 480. sorában a „Vay Ádám Körúti 
Telephelye” szövegrész helyébe a „Hengersori Telephelye” szöveg,

d) 1.  mellékletében foglalt táblázat „Az intézmény megnevezése” oszlopának 481. sorában a  „Hengersori 
Telephelye” szövegrész helyébe a „Vay Ádám Körúti Telephelye” szöveg,

e) 4.  mellékletében foglalt táblázat „Az intézmény megnevezése” oszlopának 89. és 201. sorában 
a „Szakközépiskola” szövegrész helyébe a „Szakképző Iskola” szöveg,

f ) 4.  mellékletében foglalt táblázat „Feladatellátási hely címe” oszlopának 89. sorában az  „Acélgyári út 73.” 
szövegrész helyébe az „Arany János út 12.” szöveg,

g) 4. mellékletében foglalt táblázat „Feladatellátási hely címe” oszlopának 201. sorában az „Arany János út 12.” 
szövegrész helyébe az „Acélgyári út 73.” szöveg,

h) 4. mellékletében foglalt táblázat „Fenntartó 2015. július 1-jétől” oszlopának 186. sorában az „NGM” szövegrész 
helyébe az „NGM/KLIK” szöveg,

i) 4.  mellékletében foglalt táblázat „Fenntartó 2015. július 1-jétől” oszlopának 79. sorában a „KLIK” szövegrész 
helyébe az „NGM” szöveg

lép.

13. § (1) Hatályát veszti a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 7.  § 
(2) bekezdés d) pontjában a „mint a szakképző intézmények fenntartója,” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 4.  § (6) és 
(8) bekezdése, valamint 7. § (3a) és (3b) bekezdése.

 (3) Hatályát veszti az R. 4. mellékletében foglalt táblázat 159–163. sora.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

1 

Megállapodás 
az állami fenntartású köznevelési intézményeknek 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és szakképző centrumok közötti átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,  

a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
átadásáról, megosztásáról és a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat 

átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozásáról 
 
amely létrejött 
egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

székhelye: 
képviseli: 
törzsszáma: 
adószáma: 
bankszámlaszáma: 
ÁHT azonosítója: 
statisztikai számjele: 

mint átadó (a továbbiakban: Átadó), 
 
másrészről a(z) ... nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

székhelye: 
képviseli: 
törzsszáma: 
adószáma: 
bankszámlaszáma: 
ÁHT azonosítója: 
statisztikai számjele: 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő), 
 
harmadrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

székhelye: 
képviseli: 
törzsszáma: 
adószáma: 

mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányító szerve (a továbbiakban: Átadó fejezet), 
 
negyedrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium 

székhelye: 
képviseli: 
törzsszáma: 
adószáma: 

mint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal irányító szerve (a továbbiakban: Átvevő fejezet) 
 
– a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 
 

I.  
Bevezető rendelkezések 

 
1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, 

valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő 
módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján Átadó szervezetéből kiváló köznevelési 
intézményekből (a továbbiakban: köznevelési intézmények) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumokat alapít a 
költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint. 

2. A szakképzési centrumok fenntartását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el  
2015. július 1-jétől. A szakképzési centrumok a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos 
jogviszonyokba 2015. július 1-jével lépnek be. 

3. E megállapodás célja az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges eljárási keretek meghatározása a 
köznevelési intézmények szakképzési feladatai ellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében.  

4. E megállapodást Átvevő mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv annak a szakképzési centrumnak a nevében 
eljárva köti, amelyet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a köznevelési intézmény kiválásával alapít. 
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5. Az átadás-átvételnek a köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő feladatokat és ahhoz kapcsolódó 
gazdasági, ügyviteli és műszaki feladatokat a KLIK központi szervében ellátó, a KLIK foglalkoztatotti állományából a 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába kerülő személyekkel 
összefüggő része tekintetében Átvevőnek az Átvevő fejezetet, a KLIK foglalkoztatotti állományából az Átvevő 
állományába kerülő személyekkel összefüggő része tekintetében az Átvevőt kell tekinteni. 

 
II. 

A megállapodás tárgya 
 

6. E megállapodás tárgya az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények szakképzési és ahhoz kapcsolódó 
köznevelési feladatellátásához, fenntartásához, működtetéséhez kapcsolódó létszám és vagyon átadása és átvétele, 
az ezekkel összefüggő jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek átruházása és a Kormánynak az átvételre 
kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozása. 

7. A Felek rögzítik, hogy e megállapodás keretében közölt adatok a jogok és kötelezettségek, szerződés-, 
kötelezettség- és követelésállomány, a munkavégzés feltételeit biztosító eszközök, valamint a létszám tekintetében 
a 2015. június 30-i fennálló tényleges állapotot tükrözik. 

8. A jogutódlás keretében történő eszköz- és vagyonátadásra térítésmentesen kerül sor. A Felek rögzítik, hogy az 
átadás-átvétel a szervezeti integrációra és jogutódlásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel és alapítói 
döntésekkel összhangban történik. 

 
 

III. 
A köznevelési intézmények meghatározása 

 
9. A köznevelési intézmények meghatározása* 

Sor-
szám 

OM 
azonosító 

Köznevelési intézmény 
neve 

Feladat-ellátási hely neve Feladat-ellátási hely címe 

     
     
     
 
*A táblázat a köznevelési intézmények számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. A köznevelési intézmények 
száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges. 
 

IV. 
Az átadás-átvétel tartalma 

 
10. Létszám átadása 

10.1. A köznevelési intézmények átadásra kerülő összes létszáma: … fő, 
 ebből pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám: … fő, 

  nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám: … fő, 
ebből betöltött álláshelyek száma: … db. 

Átadó központi szervéből és területi szervéből átadásra kerülő összes létszám … fő, 
ebből betöltött álláshelyek száma: … db. 

Az átadásra kerülő létszámot az 1. melléklet tartalmazza. 
10.2. Az Átadó 

− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak 
személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait és a nemzetbiztonsági ellenőrzés során készített 
szakvéleményeket, 

− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak 
foglalkoztatási jogviszonyát érintő alapvető adatok, illetményelemek kimutatását, 

− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak 
foglalkoztatotti jogviszonyához kapcsolódó egyéb adatok (így különösen tanulmányi szerződés, 
munkáltatói kölcsön, cafetéria, költségtérítések, illetményelőlegek, célfeladat meghatározások, 
nyugdíjas továbbfoglalkozás) kimutatását, valamint 

− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottakkal 
szemben folyamatban lévő, az Átadó felé fennálló tartozások behajtása érdekében indult peres- és 
nem peres, illetve a hivatali kötelezettség megszegése miatt indult büntető, peres eljárások, 
fegyelmi és kártérítési ügyek felsorolását 

2015. július 8-áig jegyzőkönyv felvétele mellett adja át. 
10.3. Az átadásra kerülő, munkáltatói kölcsönben részesült személyek tekintetében az Átadóval megkötött 

szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Átvevő az átadásra kerülő, munkáltatói kölcsönben részesült 
személyek foglalkoztatotti jogviszonyának megszűnése vagy megszüntetése esetén e tényről annak 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül értesíti az Átadót. 
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10.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogutódlással kapcsolatban a jogszabályok által a 
munkáltatóra rótt tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget tesznek. Ehhez 
kapcsolódóan a Felek egyezően rögzítik különösen, hogy a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az 
Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak 2015. június havi, 2015. július 5-éig esedékes 
illetményének és járulékainak számfejtéséről az Átadó gondoskodik, továbbá intézkedik annak 
kifizetéséről. 

 
11. Források átadása 

11.1. A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  
19. § (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
33. § (2) bekezdése alapján a Kormány egyedi határozatával összesen … ezer Ft, azaz  … forint 
költségvetési kiadási előirányzat és támogatási előirányzat tartós átcsoportosítására kerül sor a Kvtv.  
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
cím (ÁHT-T: ) terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági 
Minisztérium igazgatása cím (ÁHT-T: ), 6. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal cím (ÁHT-T: ),  
.... Szakképzési centrumok cím (ÁHT-T: ) javára a következők szerint: 

ezer forint 

Megnevezés 2015. év Szintrehozás 
(2016. év) Összesen 

K1 Személyi juttatások    
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó    
K3 Dologi kiadások    
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai    
K5 Egyéb működési célú kiadások    
K6 Beruházások    
K7 Felújítások    
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások    
Kiadások összesen    
B816 Központi, irányító szervi támogatás    
Létszám    

 
11.2. Az átadásra kerülő előirányzatok kimutatását a 2. melléklet tartalmazza, azzal, hogy 

− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottakat 
megillető rendszeres személyi juttatások előirányzata a tényleges besorolás és kinevezés szerinti 
illetmények alapján kerül meghatározásra, 

− a be nem töltött álláshelyek esetében a személyi juttatások a betöltött álláshelyek személyi 
juttatásainak átlagaként kerülnek meghatározásra, 

− a betöltött álláshelyek esetében az átadásra kerülő cafetéria-keret dolgozónként a már felhasznált (az 
Átadó által kifizetett), illetve a még felhasználásra váró keretrész elkülönítésével kerül 
meghatározásra (a még felhasználásra váró keretrészre vonatkozó előirányzat a 2015. évben, a már 
felhasznált keretrészre vonatkozó előirányzat a 2016. évi szintrehozás során kerül átadásra), 

− rehabilitációs hozzájárulás esetében az átadásra kerülő létszám, illetve az ezen létszám rehabilitációs 
hozzájárulás alól mentesített része alapján egyedileg kerül kalkulálásra és átadásra, 

− a jubileumi jutalomra jogosultak részére az eredeti előirányzat tényleges jogosultság szerint kerül 
átadásra, 

− a dologi előirányzatok átadása a helyi üzemeltetési adottságoknak megfelelően kimutatott egy főre 
jutó dologi kiadásokkal összhangban történik, 

− a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatainak átadása köznevelési intézményenkénti 
részletezettségben és feladatonkénti bontásban történik. 

11.3. A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére 
átadásra kerülő bevételek összege ... ezer Ft, azaz ... forint, amelyet Átadó e megállapodás aláírását követő 
30 napon belül átutal a(z) ... fizetési számlára. A bevételek tételenkénti bemutatását köznevelési 
intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. 

11.4. A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére 
átadásra kerülő kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege ... ezer Ft, azaz ... forint, amelyet az 
Átadó e megállapodás aláírását követő 30 napon belül átutal a(z) ... fizetési számlára.  
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételenkénti bemutatását köznevelési intézményenként  
a 3. melléklet tartalmazza. 

11.5. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az Átvevőt megillető, e megállapodás aláírását követően befolyt 
bevételt negyedévente átutalja a(z) ... fizetési számlára. 
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12. Ingatlan vagyon átadása 
12.1. Az átadásra kerülő ingatlanokat, azok alaprajzát, helyiséglistáit a 4. melléklet tartalmazza, amelyhez az 

Átadó csatolja az átadásra kerülő ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjait. 
12.2. Az átadásra kerülő, 

− az állam tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésével, használatával kapcsolatos szerződések 
módosítása céljából az Átvevő 2015. július 16-ig tárgyalást kezdeményez a tulajdonosi 
joggyakorlóval, 

− nem az állam tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésével, használatával kapcsolatos 
szerződéseket az Átadó 2015. június 30-i hatállyal felmondja, és az Átvevő 2015. július 16-ig új 
szerződés megkötését kezdeményezi a tulajdonosi joggyakorlóval. 

12.3. Az átadásra kerülő ingatlanok működtetésével összefüggő jogviszonyok tekintetében bekövetkező 
alanyváltozást az Átadó és az Átvevő közös nyilatkozatban jelenti be az érintett szerződő félnek 
legkésőbb 2015. július 31-ig. 

12.4. Az Átadó és az Átvevő az átadás-átvételben érintett ingatlanok közüzemi mérőóráinak állását az ingatlan 
átadás-átvételének napján az Átadó és az Átvevő meghatalmazottjai közösen olvassák le és jegyzőkönyv 
felvételével dokumentálják. 

12.5. Az Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő, az állam tulajdonában lévő ingatlanok per-, teher- és 
igénymentesek, azokat zálogjog, biztosíték nem terheli, annak tekintetében harmadik személy vételi 
joggal, visszavásárlási joggal vagy más olyan joggal – ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot 
bármilyen jogcímen biztosító jogosultságot – nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában 
akadályozná vagy korlátozná. 

 
13. Ingó vagyon és vagyoni értékű jogok átadása 

13.1. Az Átadó a köznevelési intézmény működtetéséhez, a tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, leltári 
számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyont (így különösen informatikai, 
multifunkcionális tárgyi eszköz, iskolai bútor, taneszköz, gépjármű) és vagyoni értékű jogot 2015. június 
30-i fordulónappal, a fordulónapi nyilvántartási értéken, az 5. melléklet szerint átadja az Átvevőnek. 

13.2. Az Átadó és az Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a köznevelési intézményi alapfeladatok 
ellátásához szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából legkésőbb 
2015. július 31-ig intézkednek 
− az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről, 
− az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról, 
− az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről. 

13.3. Az Átvevő kijelenti, hogy legkésőbb 2015. július 31-ig intézkedik az átadásra kerülő informatikai és 
telekommunikációs szolgáltatási szerződések, különösen a vezetékes- és mobiltelefon előfizetések 
átvételéről. Az Átvevő vállalja, hogy az érintett előfizetésekkel kapcsolatos, az átadás-átvétel napjától 
felmerült mindennemű költséget az Átadó részére megtéríti az előfizetési szerződés módosításáig. 

13.4. Az ingó vagyon és a vagyoni értékű jog átadásával kapcsolatos feladatok megszervezéséről az Átadó és 
az Átvevő együttesen, egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről a 2015. június 30-i állapotnak 
megfelelő adatok alapján tételes jegyzőkönyv készül a 6. melléklet szerint. 

13.5. Az Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő ingó vagyon per-, teher- és igénymentes, azt zálogjog, 
biztosíték nem terheli, annak tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási joggal vagy 
más olyan joggal – ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen jogcímen biztosító 
jogosultságot – nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában akadályozná, korlátozná. 

 
14. Kötelezettségvállalások, kötelezettségek és követelések átadása 

14.1. Az Átadó a köznevelési intézmények tekintetében a 2015. június 30-án hatályos, illetve ezt követően 
hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről, 
kötelezettségekről, továbbá követelésekről szóló tételes, és szükséges magyarázatokkal ellátott 
kimutatást a 7. melléklet szerint az Átvevőnek átadja. 

14.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó a 8. melléklet szerinti tételes kimutatást készít a 2015. 
június 30-át követő teljesítési időszakra vonatkozó, az Átadó által a működőképesség fenntartása 
érdekében megelőlegezett kiadások köréről, megtérítésük módjáról, valamint a működőképesség 
fenntartása érdekében szükséges azonnali teendőkről. 

14.3. A 14.1–14.2. pont szerinti kimutatásokat alátámasztó bizonylatok, kapcsolódó iratanyagok másolati 
példányának átadása külön jegyzőkönyv alapján történik. 
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15. Hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek átadása 
15.1. Az Átadó a köznevelési intézményeket érintő projektek listáját az Átvevőnek átadja a következők szerint 

− e megállapodás aláírásával egyidejűleg az Átadó az Átvevő részére a köznevelési intézményenkénti 
részletezettségben teljes körű adatszolgáltatást nyújt a 9. melléklet szerint a projektek 
előrehaladásáról, továbbá a projektekkel kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, 
információról, 

− e megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja az Átadó az Átvevő részére a projektek 
dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját. 

15.2. A Felek rögzítik, hogy a köznevelési intézményeket érintő projekt tekintetében az Átadó jogutódja az 
Átvevő. 

15.3. Az Átadó e szerződéssel meghatalmazza az Átvevőt, hogy a támogatási szerződés módosításával 
kapcsolatos eljárásban a nevében és képviseletében eljárjon. 

 
16. A vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról 

és annak indokairól szóló tételes átadás, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás 
kérdéseket** 

Vitatott, adott esetben per 
vagy más vitarendezési 

eljárás tárgyává tett kérdés 

Bírósági ügyszám Álláspont kifejtése Perbeli képviseletet 
ellátó megnevezése 

    
    
    
 
**A táblázat a perek vagy más vitarendezési eljárások számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. A perek vagy más 
vitarendezési eljárások száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt 
erre utalni szükséges. 

16.1. Az Átadó e megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja az Átvevő részére a vitatott, adott esetben per 
vagy más vitarendezési eljárás dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját. 

 
17. A bélyegzők, irattári anyagok és egyéb okiratok átadása 

17.1. Az Átadó az általa használt és nyilvántartott bélyegzők beazonosításra alkalmas lenyomatát és a bélyegző 
használatára jogosult megnevezését tartalmazó listát a 10. melléklet szerint csatolja. Az Átadó legkésőbb 
2015. július 1-jével bevonja és megszünteti a vonatkozó bélyegzők kincstári használatát. 

17.2. A fenntartási és működtetési feladatokkal összefüggő egyéb, az átadás-átvétellel érintett ügyek iratait az 
Átadó 2015. július 31-ig jegyzőkönyvbe foglalva átadja Átvevőnek. 

17.3. Az Átadó e megállapodással egyidejűleg átadja az Átvevőnek a köznevelési intézményekhez kapcsolódó 
alapító okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített másolati 
példányát, valamint kimutatást a köznevelési intézmények tevékenységéhez kapcsolódó vagy azt 
elősegítő alapítványok nevéről, céljáról, kuratórium tagjainak nevéről és elérhetőségéről. 

 
V. 

A kapcsolattartás rendje 
 

18. A Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést írásban postai úton (tértivevényes ajánlott levél formájában) 
vagy kézbesítő személy vagy elektronikus levelezés (e-mail), illetve telefax útján kell megküldeni a másik fél címére. 
Az értesítések és üzenetet tartalmazó írott jegyzék akkor tekinthető átadottnak, amikor azokat az adott címre 
szabályosan kézbesítették, elektronikus üzenet esetén az olvasási visszaigazolást a küldő fél visszakapta, illetve 
telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél megkapja.  

19. A Felek – e megállapodásban foglaltak végrehajtására – kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel 
összefüggő teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntés előkészítéséről. 

 
Átadó által kijelölt 

kapcsolattartó 
Átvevő által kijelölt 

kapcsolattartó 

Átadó fejezet által 
kijelölt 

kapcsolattartó 

Átvevő fejezet által 
kijelölt 

kapcsolattartó 

Neve:     

Beosztása:     

Elérhetősége:     

 

20. A Felek a kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változást haladéktalanul – de legfeljebb 72 
órán belül – írásban bejelentik. A kapcsolattartó személyét érintő változások – a Felek kölcsönös és hivatalos 
tájékoztatásán kívül – nem teszik szükségessé e megállapodás módosítását. 
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VI. 
Záró rendelkezések 

 
21. A Felek kijelentik, hogy e megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve 

az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el. 
22. A Felek vállalják, hogy e megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról folyamatosan írásban tájékoztatják 

egymást, és haladéktalanul írásban jelzik a megállapodásban foglaltakra kiható minden lényeges körülményt, tényt, 
adatot. 

23. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy e megállapodásban nem szabályozott, illetve a későbbiekben felmerülő 
vitás kérdéseket megkísérlik egyeztetés útján rendezni és megállapodásukat jegyzőkönyvben rögzítik. Felek 
megállapodnak továbbá, hogy a jövőben egymás munkáját segítik, a feladatok megoldásában együttműködnek. 

24. A Felek e megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó e 
megállapodás aláírásával tanúsítja, hogy az abban közölt tények, adatok, információk valósak és teljes körűek. 

25. A Felek rögzítik, hogy e megállapodás kizárólag írásban módosítható. 
26. E megállapodás ... eredeti példányban készült, ... számozott mellékletet tartalmaz, és ... számozott oldalból áll, 

amelyből ... példány az Átadót, ... példány az Átvevőt, ... példány az Átadó fejezetet, ... példány az Átvevő fejezetet 
illet meg. Felek megállapodnak, hogy a mellékletekből … (…) példány papír alapon, a fennmaradó … (…) példány 
elektronikus úton (CD, DVD) kerül kiállításra. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a papír alapú és a 
digitalizált formában rögzített mellékletek tartalmában előforduló eltérések esetében a papír alapú mellékletek 
tartalma az irányadó. 
 

………………………………, 2015. ……………… „       .” 
 

…………………………………………… ……………………………………………  
Átadó Átvevő 

 

Szakmai szempontból ellenjegyzem: Szakmai szempontból ellenjegyzem: 
Név: Név: 
Aláírás: Aláírás: 

 
Kelt: Kelt: 
  
Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 
Név: Név: 
Aláírás: Aláírás: 

 
Kelt: Kelt: 
  
Jogi ellenjegyző: Jogi ellenjegyző: 
Név: Név: 
Aláírás: Aláírás: 

 
Kelt: Kelt: 
 

…………………………………………… ……………………………………………  
Átadó fejezet Átvevő fejezet 

 

Szakmai szempontból ellenjegyzem: Szakmai szempontból ellenjegyzem: 
Név: Név: 
Aláírás: Aláírás: 

 
Kelt: Kelt: 
  
Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 
Név: Név: 
Aláírás: Aláírás: 

 
Kelt: Kelt: 
  
Jogi ellenjegyző: Jogi ellenjegyző: 
Név: Név: 
Aláírás: Aláírás: 

 
Kelt: Kelt: 
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A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek: 
1. Az átadásra kerülő létszám és foglalkoztatottak adatai 
2. Az átadásra kerülő előirányzatok részletes kimutatása 
3. Az átadásra kerülő bevételek és kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletes kimutatása 
4. Az Átadó vagyonkezelésében vagy használatában lévő, valamint az Átadó által bérelt ingatlanok, illetve 

ingatlanrészek adatai 
5. A leltári számmal vagy más beazonosítóval ellátott ingó vagyon és vagyoni értékű jogok adatai 
6. Ingó vagyon és vagyoni értékű jogok átadás-átvételi jegyzőkönyve 
7. Kimutatás a kötelezettségvállalásokról, kötelezettségekről és követelésekről 
8. Az átadás-átvétel kapcsán a működőképesség fenntartása érdekében szükséges pénzügyi és technikai feltételek 

bemutatása 
9. Hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek részletes kimutatása 

10. Bélyegző nyilvántartás 
11. Az átadás-átvételről 2015. június 30-i kiértékelt leltáradatok alapján készített tételes jegyzőkönyv
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Az iskolai rendszerű szakképzésben a korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok keretszámai a KLIK 
fenntartásában maradó szakképző intézmények tekintetében 

  A B C 

1 Megye, főváros 
Szakképesítés megnevezése (száma), Ágazat 

megnevezése (száma) Keretszám 

2 Bács-Kiskun Dekoratőr (54-211-01) 29 
3 Bács-Kiskun Grafikus (54-211-04) 6 
4 Bács-Kiskun Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29 

5 Bács-Kiskun Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 

29 

6 Bács-Kiskun Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 

29 

7 Baranya Díszítő festő (55-211-03) 29 
8 Baranya Festő (54-211-03) 29 
9 Baranya Grafikus (54-211-04) 29 

10 Baranya Képző- és iparművészet (V) 30 

11 Baranya 
Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány 
megjelölésével) ( 34-211-02)  29 

12 Baranya Kerámiaműves (54-211-05) 29 

13 Baranya 
Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 29 

14 Baranya 
Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 58 

15 Baranya Ötvös, fémműves (54-211-06) 29 
16 Baranya Szobrász (54-211-07) 29 
17 Baranya Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29 
18 Baranya Textilműves (54-211-08) 29 
19 Baranya  Aranyműves (55-211-01) 29 
20 Békés Bőrdíszműves (34-542-01) 20 
21 Békés Díszítő festő (55-211-03) 29 
22 Békés Divat- és stílustervező (54-211-02) 29 

23 Békés 
Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)  
(54-212-02) 29 

24 Békés Festő (54-211-03) 29 
25 Békés Grafikus (54-211-04) 20 
26 Békés Informatika (XIII) 22 
27 Békés Informatikai rendszergazda (54-481-04) 14 

28 Békés Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány 
megjelölésével) ( 34-211-02)  

29 

29 Békés Kerámiaműves (54-211-05) 29 
30 Békés Kiadványszerkesztő (54-213-02) 20 

31 Békés Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 

29 

32 Békés Közgazdaság (XXIV) 11 
33 Békés Lakberendező (55-211-06) 20 
34 Békés Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29 
35 Békés Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 14 
36 Békés Színész II. (55-212-01) 20 
37 Békés Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) 20 

38 Békés 
Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)  
(54-212-08) 29 

39 Békés Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 58 
40 Békés Textilműves (54-211-08) 20 

41 Borsod-Abaúj-Zemplén Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)  
(54-212-02) 

29 

42 Borsod-Abaúj-Zemplén Eladó (34-341-01) 28 
43 Borsod-Abaúj-Zemplén Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29 
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44 Borsod-Abaúj-Zemplén 
Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 29 

45 Borsod-Abaúj-Zemplén Közgazdaság (XXIV) 14 
46 Borsod-Abaúj-Zemplén Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29 
47 Borsod-Abaúj-Zemplén Pincér (34-811-03) 14 
48 Borsod-Abaúj-Zemplén Szakács (34-811-04) 14 
49 Borsod-Abaúj-Zemplén Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 28 
50 Budapest Artista (54-212-01) 20 
51 Budapest Dekoratőr (54-211-01) 22 
52 Budapest Díszítő festő (55-211-03) 29 
53 Budapest Díszlettervező (55-211-04) 29 
54 Budapest Divat- és stílustervező (54-211-02) 58 

55 Budapest 
Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)  
(54-212-02) 29 

56 Budapest Festő (54-211-03) 29 
57 Budapest Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 58 
58 Budapest Grafikus (54-211-04) 58 

59 Budapest Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)  
(54-212-03) 

58 

60 Budapest Irodai asszisztens (54-346-01) 28 
61 Budapest Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 58 
62 Budapest Jelmeztervező (55-211-05) 12 
63 Budapest Képző- és iparművészet (V) 205 
64 Budapest Kerámiaműves (54-211-05) 34 
65 Budapest Kereskedelem (XXVI) 68 
66 Budapest Kiadványszerkesztő (54-213-02) 22 

67 Budapest 
Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 93 

68 Budapest Közgazdaság (XXIV) 34 
69 Budapest Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 28 

70 Budapest 
Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 29 

71 Budapest Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 58 
72 Budapest Ötvös, fémműves (54-211-06) 58 
73 Budapest Színész II. (55-212-01) 28 
74 Budapest Szobrász (54-211-07) 29 
75 Budapest Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29 
76 Budapest Textilműves (54-211-08) 58 
77 Budapest Ügyvitel (XXV) 30 
78 Budapest Üvegműves (54-211-09) 58 
79 Csongrád Dekoratőr (54-211-01) 29 

80 Csongrád 
Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)  
(54-212-02) 29 

81 Csongrád Festő (54-211-03) 29 
82 Csongrád Grafikus (54-211-04) 29 

83 Csongrád Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány 
megjelölésével) ( 34-211-02)  

29 

84 Csongrád Kerámiaműves (54-211-05) 29 

85 Csongrád Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 

29 

86 Csongrád Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 

58 

87 Csongrád Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) 29 
88 Csongrád Szobrász (54-211-07) 29 

89 Fejér 
Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)  
(54-212-02) 29 

90 Fejér Festő (54-211-03) 29 
91 Fejér Grafikus (54-211-04) 29 
92 Fejér Kerámiaműves (54-211-05) 29 

93 Fejér 
Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 29 

94 Fejér Logisztikai ügyintéző (54-345-01) 16 
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95 Fejér 
Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 29 

96 Fejér Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29 
97 Fejér Textilműves (54-211-08) 29 
98 Győr-Moson-Sopron CAD-CAM informatikus (54-481-01) 13 
99 Győr-Moson-Sopron Díszítő festő (55-211-03) 20 

100 Győr-Moson-Sopron Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)  
(54-212-02) 

29 

101 Győr-Moson-Sopron Festő (54-211-03) 15 
102 Győr-Moson-Sopron Festő (54-211-03) 20 
103 Győr-Moson-Sopron Grafikus (54-211-04) 15 
104 Győr-Moson-Sopron Informatika (XIII) 38 
105 Győr-Moson-Sopron Informatikai rendszergazda (54-481-04) 13 
106 Győr-Moson-Sopron Irodai asszisztens (54-346-01) 13 
107 Győr-Moson-Sopron Képző- és iparművészet (V) 29 
108 Győr-Moson-Sopron Kereskedelem (XXVI) 18 
109 Győr-Moson-Sopron Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29 

110 Győr-Moson-Sopron Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 

58 

111 Győr-Moson-Sopron Közgazdaság (XXIV) 18 
112 Győr-Moson-Sopron Logisztikai ügyintéző (54-345-01) 13 

113 Győr-Moson-Sopron Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 

87 

114 Győr-Moson-Sopron Ötvös, fémműves (54-211-06) 29 
115 Győr-Moson-Sopron Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 12 
116 Győr-Moson-Sopron Sport (XXXVII) 34 
117 Győr-Moson-Sopron Szobrász (54-211-07) 20 
118 Győr-Moson-Sopron Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29 
119 Győr-Moson-Sopron Textilműves (54-211-08) 29 
120 Győr-Moson-Sopron Üvegműves (54-211-09) 20 
121 Győr-Moson-Sopron Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 14 
122 Hajdú-Bihar Aranyműves (55-211-01) 29 
123 Hajdú-Bihar Dekoratőr (54-211-01) 29 
124 Hajdú-Bihar Díszítő festő (55-211-03) 29 

125 Hajdú-Bihar Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)  
(54-212-02) 

29 

126 Hajdú-Bihar Festő (54-211-03) 29 
127 Hajdú-Bihar Grafikus (54-211-04) 58 
128 Hajdú-Bihar Gyakorló ápoló (52-723-01) 64 
129 Hajdú-Bihar Hang-, film és színháztechnika (VI) 34 
130 Hajdú-Bihar Képző- és iparművészet (V) 58 
131 Hajdú-Bihar Kerámiaműves (54-211-05) 29 
132 Hajdú-Bihar Kiadványszerkesztő (54-213-02) 10 

133 Hajdú-Bihar 
Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 35 

134 Hajdú-Bihar Korrektor (55-213-03) 29 
135 Hajdú-Bihar Közgazdaság (XXIV) 34 
136 Hajdú-Bihar Lakberendező (55-211-06) 29 
137 Hajdú-Bihar Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29 

138 Hajdú-Bihar Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 

20 

139 Hajdú-Bihar Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29 
140 Hajdú-Bihar Ötvös, fémműves (54-211-06) 58 
141 Hajdú-Bihar Szobrász (54-211-07) 29 
142 Hajdú-Bihar Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 24 
143 Hajdú-Bihar Textilműves (54-211-08) 29 
144 Hajdú-Bihar Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 34 
145 Heves Egészségügyi asszisztens (54-720-01) 28 

146 Heves Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 

87 

147 Jász-Nagykun-Szolnok Divat- és stílustervező (54-211-02) 29 
148 Jász-Nagykun-Szolnok Informatika (XIII) 17 
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149 Jász-Nagykun-Szolnok Közgazdaság (XXIV) 17 
150 Jász-Nagykun-Szolnok Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 14 
151 Jász-Nagykun-Szolnok Szociális asszisztens (54-762-02) 14 
152 Komárom-Esztergom Grafikus (54-211-04) 28 
153 Nógrád Kereskedelem (XXVI) 28 
154 Nógrád Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 12 
155 Nógrád Szakács (34-811-04) 12 
156 Pest Divat- és stílustervező (54-211-02) 29 

157 Pest Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)  
(54-212-02) 

29 

158 Pest Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 29 
159 Pest Informatika (XIII) 34 
160 Pest Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29 
161 Pest Kerámiaműves (54-211-05) 58 
162 Pest Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29 

163 Pest 
Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 29 

164 Pest Közgazdaság (XXIV) 104 
165 Pest Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29 
166 Pest Műszaki informatikus (54-481-05) 12 

167 Pest Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 

58 

168 Pest Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 58 
169 Pest Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 39 
170 Pest Színész II. (55-212-01) 29 
171 Pest Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29 
172 Pest Ügyvitel (XXV) 22 
173 Pest Ügyviteli titkár (54-346-02) 12 
174 Pest Vegyipari technikus (54-524-02) 12 
175 Pest Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) 12 
176 Pest Vendéglátóipar (XXVII) 20 
177 Somogy Dekoratőr (54-211-01) 29 
178 Somogy Divat- és stílustervező (54-211-02) 29 
179 Somogy Festő (54-211-03) 29 
180 Somogy Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 29 
181 Somogy Grafikus (54-211-04) 29 
182 Somogy Kerámiaműves (54-211-05) 29 
183 Somogy Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29 
184 Somogy Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29 

185 Somogy 
Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 29 

186 Somogy Szobrász (54-211-07) 29 
187 Somogy Textilműves (54-211-08) 29 
188 Szabolcs-Szatmár-Bereg Aranyműves (55-211-01) 29 
189 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bronzműves és szoboröntő (55-211-02) 29 
190 Szabolcs-Szatmár-Bereg Díszítő festő (55-211-03) 29 
191 Szabolcs-Szatmár-Bereg Díszlettervező (55-211-04) 29 
192 Szabolcs-Szatmár-Bereg Divat- és stílustervező (54-211-02) 20 
193 Szabolcs-Szatmár-Bereg Festő (54-211-03) 29 
194 Szabolcs-Szatmár-Bereg Grafikus (54-211-04) 8 
195 Szabolcs-Szatmár-Bereg Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29 
196 Szabolcs-Szatmár-Bereg Képző- és iparművészet (V) 58 
197 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kerámiaműves (54-211-05) 29 

198 Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 29 

199 Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 29 

200 Szabolcs-Szatmár-Bereg Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29 
201 Szabolcs-Szatmár-Bereg Ötvös, fémműves (54-211-06) 29 
202 Szabolcs-Szatmár-Bereg Pincér (34-811-03) 12 
203 Szabolcs-Szatmár-Bereg Szakács (34-811-04) 12 
204 Szabolcs-Szatmár-Bereg Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 10 
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205 Szabolcs-Szatmár-Bereg Szobrász (54-211-07) 29 
206 Szabolcs-Szatmár-Bereg Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 35 
207 Szabolcs-Szatmár-Bereg Textilműves (54-211-08) 29 
208 Szabolcs-Szatmár-Bereg Üvegműves (54-211-09) 29 
209 Vas Aranyműves (55-211-01) 29 
210 Vas Cukrász (34-811-01) 16 
211 Vas Festő (54-211-03) 29 
212 Vas Grafikus (54-211-04) 29 
213 Vas Hang-, film és színháztechnika (VI) 29 
214 Vas Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29 
215 Vas Képző- és iparművészet (V) 29 

216 Vas 
Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 29 

217 Vas Lakberendező (55-211-06) 29 
218 Vas Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29 

219 Vas 
Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 29 

220 Vas Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29 
221 Vas Ötvös, fémműves (54-211-06) 29 
222 Vas Pincér (34-811-03) 24 
223 Vas Szakács (34-811-04) 32 
224 Vas Szobrász (54-211-07) 29 
225 Vas Textilműves (54-211-08) 29 
226 Vas Turisztika (XXVIII) 16 
227 Vas Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 16 
228 Vas Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) 16 
229 Vas Vendéglátóipar (XXVII) 16 
230 Veszprém Díszítő festő (55-211-03) 29 
231 Veszprém Festő (54-211-03) 29 
232 Veszprém Grafikus (54-211-04) 29 
233 Veszprém Képző- és iparművészet (V) 28 

234 Veszprém Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)  
(54-212-05) 

29 

235 Veszprém Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  
(34-215-01) 

29 

236 Veszprém Üvegműves (54-211-09) 29 
237 Zala Szakács (34-811-04) 12 
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Az óvoda és a szakképzési centrum kivételével a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező 
létszáma 

 
 A B C 

1 Magasabb vezetői, vezetői 
megbízás 

Feltétel Létszám 

2 intézményvezető intézményenként 1 
3 tagintézmény-vezető tagintézményenként 1 

4 
intézményegység-vezető szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

intézményegységenként 
1 

5 intézményvezető-helyettes 50 gyermek, tanuló létszám alatt 0 
6 intézményvezető-helyettes 50–250 gyermek, tanuló 1 
7 intézményvezető-helyettes 250–750 gyermek, tanuló 2 
8 intézményvezető-helyettes 750-nél több gyermek, tanuló esetén 3 

9 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes 

intézményegységenként, tagintézményenként  
250 gyermek, tanuló létszám alatt 

– 

10 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes 

intézményegységenként, tagintézményenként  
250–750 gyermek, tanuló 

1 

11 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes 

intézményegységenként, tagintézményenként  
750-nél több gyermek, tanuló 

2 

12 gyakorlati oktatásvezető állami fenntartású szakképző iskolában, 200-nál több 
tanuló 

1 

13 
gyakorlati oktatásvezető állami fenntartású szakképző iskola 

tagintézményében, tagintézményenként 200-nál 
több tanuló 

1 

 
A szakképzési centrum tagintézményében alkalmazott vezetők kötelező létszáma 

 

 
A B C 

1 Magasabb vezetői, 
vezetői megbízás Feltétel Létszám 

2 intézményvezető tagintézményenként 1 
3 intézményvezető-helyettes tagintézményenként 50 tanuló létszám alatt 0 
4 intézményvezető-helyettes tagintézményenként 50-250 tanuló 1 
5 intézményvezető-helyettes tagintézményenként 250-750 tanuló 2 
6 intézményvezető-helyettes tagintézményenként 750-nél több tanuló 3 
7 gyakorlati oktatásvezető tagintézményenként 200-nál több tanuló  1 

”
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4. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez
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1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 202a. sorral egészül ki: 
 
„ 

 (Sor-  
szám 

Megye Település OM Az intézmény megnevezése Feladatellátási hely címe 

Székhely 
(SZ)/ 

Tagintéz-  
mény 
(TI)/ 

Telephely 
(TH) 

Feladat-  
ellátási hely 

KIR 
sorszáma 

Fenntartó 
2015. július 

1-jétől) 

202a. Csongrád Szeged 201289 Szegedi Műszaki Középiskola Szeged-Tápéi 
Telephelye 

6753 Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal 
utca 134. 

TH 006 NGM 

„ 
 
2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 203a. sorral egészül ki: 
„ 

(Sor-  
szám Megye Település OM Az intézmény megnevezése Feladatellátási hely címe 

Székhely 
(SZ)/ 

Tagintéz-  
mény 
(TI)/ 

Telephely 
(TH) 

Feladat-  
ellátási hely 

KIR 
sorszáma 

Fenntartó 
2015. július 

1-jétől) 

203a. Csongrád Szeged 201289 Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János 
Tagintézményének Közép Fasori Telephelye 

6726 Szeged, Közép fasor 27. TH 003 NGM 

„ 
 

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 512a. és 512b. sorral egészül ki: 
„ 

(Sor-  
szám Megye Település OM Az intézmény megnevezése Feladatellátási hely címe 

Székhely 
(SZ)/ 

Tagintéz-  
mény 
(TI)/ 

Telephely 
(TH) 

Feladat-  
ellátási hely 

KIR 
sorszáma 

Fenntartó 
2015. július 

1-jétől) 

512a. Vas Körmend 036745 Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 9900 Körmend, Hrsz:0296/7 TH 005 NGM 
512b. Vas Körmend 036745 Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 9900 Körmend Hrsz: 0296/8 TH 006 NGM 

„
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5. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez
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Speciális szakiskolai nevelés-oktatási feladatot is ellátó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és többcélú köznevelési intézmények, amelyekben szakképzés 
kizárólag a speciális szakiskolai nevelés-oktatás keretében folyik, 2016. június 30-áig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradnak  

– kivéve azokat a gyermekvédelmi szakellátást biztosító feladatellátási helyeket, amelyekre vonatkozóan 2014 vagy 2015 évben az EMMI miniszter fenntartói jog átadásra 
vonatkozó döntést hozott –, a speciális szakiskolai feladatellátás 2016. július 1-jével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerül 

 

Sor-
szám Megye Település OM  Az intézmény megnevezése Székhely címe 

Fenntartó 
2015.  

július 1-jétől 

A speciális 
szakiskolai 

feladat-ellátás 
fenntartója 

2016.  
július 1-jétől 

1 Bács-Kiskun Kalocsa 038451 
Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

6300 Kalocsa, Tompa Mihály u. 
10-14. KLIK NGM 

2 Bács-Kiskun Dunavecse 038458 
Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon 

6087 Dunavecse, Fő út 39. KLIK NGM 

3 Bács-Kiskun Baja 038450 
Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon 

6500 Baja, Barátság tér 18. KLIK NGM 

4 Baranya Komló 038441 Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium  

7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. KLIK NGM 

5 Baranya Mohács 038442 
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium 

7700 Mohács, Kórház u. 1-3. KLIK NGM 

6 Békés Békéscsaba 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola  5600 Békéscsaba Vadháti út 3.  KLIK NGM 

7 
Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Girincs 038477 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

3578 Girincs, Rákóczi utca 1. KLIK NGM 

8 Budapest Budapest 038420 Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. KLIK NGM 

9 Budapest Budapest 038434 
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

1201 Budapest, Magyarok 
Nagyasszonya tér 22. KLIK NGM 

10 Budapest Budapest 038436 
Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

1223 Budapest, Kápolna utca 2-4. KLIK NGM 

11 Budapest Budapest 038427 
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Kollégium 

1142 Budapest, Rákospatak utca 
101. 

KLIK NGM 

12 Budapest Budapest 038432 
SOFI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

1181 Budapest, Kondor Béla 
Sétány 4. KLIK NGM 

13 Budapest Budapest 035077 
Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola 1156 Budapest, Pattogós utca 6-8. KLIK NGM 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 80. szám

 
734916 

Sor-
szám Megye Település OM  Az intézmény megnevezése Székhely címe 

Fenntartó 
2015.  

július 1-jétől 

A speciális 
szakiskolai 

feladat-ellátás 
fenntartója 

2016.  
július 1-jétől 

14 Csongrád Hódmező-
vásárhely 

038484 
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, 
Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi 
út 34-36. 

KLIK NGM 

15 Fejér 
Székes-
fehérvár 038491 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

8000 Székesfehérvár, Szekfű 
Gyula utca 6. KLIK NGM 

16 Fejér Sárbogárd 038494 Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

7000 Sárbogárd, József Attila utca 
20. 

KLIK NGM 

17 Fejér Bicske 038493 Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola 2060 Bicske, Hősök tere 5/b. KLIK NGM 

18 Fejér Velence 038498 Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon 

2481 Velence, Bárczi Gusztáv utca 
4-6. 

KLIK NGM 

19 Fejér Mór 038490 Fejér Megyei Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola 

8060 Mór, Vértes utca 67. KLIK NGM 

20 
Győr-

Moson-
Sopron 

Sopron 038502 
Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola 

9400 Sopron, Petőfi tér 3. KLIK NGM 

21 
Győr-

Moson-
Sopron 

Sopron 038503 
Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Fejlesztő Iskola, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium 

9400 Sopron, Brennbergi út 82. KLIK NGM 

22 
Győr-

Moson-
Sopron 

Sopron 038504 
Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium 

9400 Sopron, Tóth Antal utca 1. KLIK NGM 

23 
Győr-

Moson-
Sopron 

Csorna 038499 Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

9300 Csorna, Erzsébet királyné 
utca 64. 

KLIK NGM 

24 Heves Gyöngyös 038523 
Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola 

3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor 
utca 67. KLIK NGM 

25 Heves Eger 038521 
Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola és Kollégium 

3300 Eger, Szalapart utca 81. KLIK NGM 

26 Heves Hatvan 038524 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Speciális Szakiskola 

3000 Hatvan, Ratkó József út 10. KLIK NGM 

27 Heves Eger 031461 
Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium  3300 Eger, Iskola út 3. KLIK NGM 

28 Heves Heves 038525 Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskola 3360 Heves, Hunyadi János utca 24. KLIK NGM 
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Sor-
szám Megye Település OM  Az intézmény megnevezése Székhely címe 

Fenntartó 
2015.  

július 1-jétől 

A speciális 
szakiskolai 

feladat-ellátás 
fenntartója 

2016.  
július 1-jétől 

29 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Kisújszállás 038402 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 

5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 37. 

KLIK NGM 

30 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Szolnok 038405 
Liget Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő 
Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

5000 Szolnok, Liget utca 10. KLIK NGM 

31 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Tiszaföldvár
-Homok 038406 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 

5461 Tiszaföldvár-Homok, 
Beniczky Géza utca 5. KLIK NGM 

32 
Komárom-
Esztergom Tatabánya 101905 

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola 

2800 Tatabánya, Bánhidai 
lakótelep 408. KLIK NGM 

33 
Komárom-
Esztergom Esztergom 038526 

Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola 

2500 Esztergom, Dobogókői út 
29. KLIK NGM 

34 Komárom-
Esztergom 

Tata  038530 Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 

2890 Tata, Új út 21. KLIK NGM 

35 Nógrád Salgótarján 038535 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A KLIK NGM 

36 Pest Gyömrő 038549 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 

2230 Gyömrő, Üllői út 26. KLIK NGM 

37 Pest Vác 032652 
Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 2600 Vác, Március 15. tér 6. KLIK NGM 

38 Pest Gödöllő 038541 
Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

2100 Gödöllő, Dobó Katica u. 2. KLIK NGM 

39 Pest Cegléd 038539 
Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 2700 Cegléd, Buzogány u 23. KLIK NGM 

40 Somogy Kaposvár 038551 
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Kaposvár 

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv 
utca 2. 

KLIK NGM 

41 Somogy Somogyvár 038556 
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Gyermekotthon 

8698 Somogyvár, Kaposvári utca 
4. 

KLIK NGM 
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Sor-
szám Megye Település OM  Az intézmény megnevezése Székhely címe 

Fenntartó 
2015.  

július 1-jétől 

A speciális 
szakiskolai 

feladat-ellátás 
fenntartója 

2016.  
július 1-jétől 

42 
Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Nyíregy-
háza 

038396 Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30. KLIK NGM 

43 
Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 
Nyírbátor 038585 Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 

Gyermekotthon és Kollégium 
4300 Nyírbátor, Debreceni út 67. KLIK NGM 

44 Tolna Szekszárd 101304 Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 7100 Szekszárd, Bartina utca 21. KLIK NGM 

45 Vas 
Szombat-

hely 200437 
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes 
Gyógypedagógiai Konduktív Pedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 

9700 Szombathely, Dózsa György 
utca 6. KLIK NGM 

46 Vas Kőszeg 038562 

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Kollégium, Leány Gyermekotthon, Fiú 
Gyermekotthon 

9730 Kőszeg, Kiss János utca 31.  KLIK NGM 

47 Vas Rum 038566 
Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon 

9766 Rum, Kastély park 1. KLIK NGM 

48 Veszprém Veszprém 038572 Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

8200 Veszprém, Batthyány utca 
12. 

KLIK NGM 

49 Veszprém Várpalota 038571 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

8100 Várpalota, Dankó utca 16/V. KLIK NGM 

50 Veszprém Ajka 038567 
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

8400 Ajka, Verseny utca 18. KLIK NGM 

51 Zala Keszthely 038576 
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

8360 Keszthely, Zöldmező utca 2. KLIK NGM 

52 Zala Lenti 038577 
Móricz Zsigmond Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

8960 Lenti, Béke utca 71. KLIK NGM 

53 Zala 
Nagy-

kanizsa 200790 
Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 9. KLIK NGM 

54 Zala 
Zala-

egerszeg 038579 
Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti 
utca 6. KLIK NGM 

” 
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A Kormány 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának bb) alpontjában,
az 5. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), f ) és 
p) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés y) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (2) bekezdés d) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f ) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 11. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A.  §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

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

1. §  Hatályát veszti a  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 
44. sora.

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

2. §  A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a  kármentesítés szabályairól szóló 
91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4.  § (1), (3) és (5)  bekezdésében a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész 
helyébe a „Herman Ottó Intézet” szöveg lép.

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

3. §  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a  természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 
üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdésében a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” 
szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet” szöveg lép.

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

4. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának 
eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat 4. sorában és 
2.  mellékletében foglalt táblázat B:3–4 mezőjében a  „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézet” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet” szöveg lép.
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5. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. melléklet 15. pont e) alpontjában a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész 
helyébe a „Herman Ottó Intézet” szöveg lép.

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

6. §  Az ásványi nyersanyag és a  geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és 
terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI)”,
b) 3. § (1) és (3) bekezdésében a „NeKI”
szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet” szöveg lép.

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Hatályát veszti a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében az „és a Nemzeti 
Környezetügyi Intézet” szövegrész.

8. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló  
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés 
b) pontjában a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel” szövegrész helyébe a „Herman 
Ottó Intézettel” szöveg lép.

9. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

9. §  A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
a) 5/A.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzettségi és Vidékfejlesztési Intézetet 

(a továbbiakban: NAKVI)” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézetet”,
b) 5/A. § (2) és (3) bekezdésében a „NAKVI” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”
szöveg lép.

10. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Hatályát veszti a  vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 19. §-a.
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11. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A  környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] a következő 42. §-sal egészül ki:
„42.  § (1) A  Nemzeti Környezetügyi Intézet – a  közfeladatok hatékonyabb ellátása és a  költségcsökkentés 
érdekében – a Herman Ottó Intézetbe 2015. július 1-jével beolvad. A beolvadást követően a Herman Ottó Intézet, 
mint a Nemzeti Környezetügyi Intézetnek általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv 
közfeladatait.
(2) A Nemzeti Környezetügyi Intézet 2015. június 30-áig vállalhat kötelezettséget.”

 (2) A  71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 20.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „NeKI-t” szövegrész helyébe a „Herman Ottó 
Intézetet” szöveg lép.

 (3) A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-ában a „NeKI” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet” szöveg lép.
 (4) Hatályát veszti a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. és 15. alcíme.

12. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–10. § és a 11. § (2)–(4) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) a következő 5/A–5/D. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) Az  állami intézményfenntartó központ, valamint a  szakképző iskolák állami fenntartói (a  továbbiakban 
együtt: intézményfenntartó) által fenntartott köznevelési intézmények (a továbbiakban: felhasználó) az adathálózati 
és internet szolgáltatásra vonatkozó, valamint ezen szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó informatikai 
szolgáltatási igényeiket a  (3) bekezdés szerint meghatározott Sulinet szolgáltatás keretében, a Fejlesztési Program 
információs hálózatán keresztül kötelesek kielégíteni.
(2) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a  felhasználó számára a  (3)  bekezdésben 
meghatározott szolgáltatásokat az  Intézet közfeladatai körében, kizárólagos jog alapján nyújtja e  rendeletben 
foglaltaknak megfelelően.
(3) A  Sulinet szolgáltatásokat, és az  azokra vonatkozó minőségi követelményeket a  miniszter az  oktatásért 
felelős miniszter véleményének figyelembevételével határozza meg. A  szolgáltatási szint a  Nemzeti Információs 
Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 149/2015. (VI. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor fennálló szolgáltatási szintnél alacsonyabb nem lehet.
5/B. § (1) A miniszter az 5/A. §-ban foglalt közfeladat ellátása érdekében – a felhasználók igényeit figyelembe véve – 
megállapodást (a  továbbiakban: megállapodás) köt az  Intézettel és az  intézményfenntartóval, amelyben a  felek 
rögzítik
a) a központi költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztériumi fejezet, Nemzeti Információs 
Infrastruktúra Fejlesztési Intézet cím terhére történő finanszírozás keretében (a  továbbiakban: központi 
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finanszírozás) nyújtott – az 5/A. § (3) bekezdése szerint meghatározott – szolgáltatások körét és a szolgáltatásoknál 
kötelezően teljesítendő szolgáltatásminőségi követelményeket ,
b) a központi finanszírozás kereteit meghaladó, közvetlen finanszírozással elérhető szolgáltatások körét és az azokra 
vonatkozó szolgáltatásminőségi követelményeket,
c) a b) pont szerinti közvetlen finanszírozású szolgáltatások díjképzésének alkalmazott módszerét, valamint
d) a változáskezelésre vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Az Intézet köteles a Sulinet szolgáltatások nyújtására, amennyiben a műszaki feltételek rendelkezésre állnak.
(3) Az  Intézet, valamint a  számára hálózat használatot biztosító többségi állami tulajdonban álló, vagy többségi 
állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló nyilvános hírközlési szolgáltató, 
az  5/A.  §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében jogosult előzetes értesítés mellett a  felhasználó 
használatában álló ingatlanba belépni, és a szolgáltatás működtetéséhez szükséges feladatokat elvégezni.
5/C. § (1) A csatlakozó felhasználó a szolgáltatási igényét, vagy a felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos változási 
igényét bejelenti az  Intézetnek. A  bejelentés tartalmazza különösen a  szolgáltatás megnevezését, legfontosabb 
jellemzőit, a  szolgáltatásnyújtás kívánt kezdő időpontját. A  bejelentésnek a  szolgáltatásnyújtás kívánt kezdő 
időpontját – az  Intézet és a  felhasználó eltérő megállapodása hiányában – legalább 90 nappal meg kell előznie. 
Az Intézet a bejelentés kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül nyilatkozik annak megvalósíthatóságáról.
(2) Ha az Intézet úgy nyilatkozik, hogy a kívánt szolgáltatást nem tudja nyújtani, vagy az Intézet az (1) bekezdésben foglalt 
válaszadási határidőn belül nem nyilatkozik a szolgáltatás nyújtásának képességéről, a felhasználó jogosult a bejelentése 
szerinti szolgáltatásra vonatkozó igényét – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – más szolgáltató útján kielégíteni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti szolgáltatást az Intézet a későbbiekben elérhetővé teszi, és erről a felhasználót értesíti, 
a felhasználó köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó hatályos szerződés megszüntetéséről 
az értesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül, az Intézet pedig köteles a szolgáltatás nyújtására.
(4) A  (3)  bekezdésben foglaltakat csak akkor kell alkalmazni az  ott meghatározott szerződéses jogviszonyra, ha 
a szerződésben részes felhasználó a szerződés hatályának lejárta vagy meghosszabbítása előtt külön díj, kártérítés 
vagy kártalanítás fizetése nélkül is jogosult a szerződést az e rendeletben foglaltak szerint megszüntetni, vagy ehhez 
a felhasználóval szerződő fél díj, kártérítés vagy kártalanítás fizetése nélkül hozzájárult.
(5) Azon felhasználók esetében, amelyeknél a  csatlakozási igények, valamint változtatási igények ellenértékének 
fedezete a  központi költségvetésről szóló törvényben a  miniszter által vezetett minisztérium fejezetén belül nem 
áll rendelkezésre, az  Intézettel a  felhasználó, a  felhasználó működtetője, fenntartója, a  felhasználóra vonatkozó 
költségvetési fejezetet irányító szerv egyedi szerződést köt a  szolgáltatás ellenértékének biztosítása érdekében. 
Az Intézet a megállapodás főbb tartalmi elemeiről annak megkötése előtt a minisztert tájékoztatja.
5/D.  § A  felhasználó kérelmére az  Intézetnek a  felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szerv 
egyetértésével tett előterjesztésére az  5/A.  §-ban foglalt kötelezettség vagy annak egy része alól a  miniszter 
határozott időtartamú, legfeljebb 1 évre szóló egyedi felmentést adhat.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 5/E. §-sal egészül ki:
„5/E. § Az Oktatási Hivatal elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó igényeit a Fejlesztési Program információs 
hálózatán keresztül köteles kielégíteni.”

3. §  A Korm. rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  5/A.  §-ban meghatározott közfeladat megvalósításához szükséges forrást a  központi költségvetésről szóló 
törvénynek a  miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében elkülönített intézményi előirányzata, 
valamint az 5/C. § (5) bekezdése szerinti egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatási díj biztosítja.”

4. § (1) A Korm. rendelet 7. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  felhasználó vagy az  intézményfenntartó a  Módr. hatálybalépésekor már rendelkezik az  5/A.  § 
(1) bekezdése szerinti, adathálózati és internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó hatályos szerződéssel, akkor 
a  szerződésben az  Intézet a  Módr. hatálybalépésétől kezdve a  jövőre nézve gyakorolja és teljesíti a  szolgáltatóval 
szemben a  felhasználó vagy az  intézményfenntartó szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. A  szerződések 
átadás-átvételét az  Intézet és az  intézményfenntartó a  Módr. hatálybalépésétől számított 30 napon belül 
lebonyolítja.”

 (2) A Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Intézetnek a  felsőoktatási és köznevelési intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és 
más oktatási, tudományos, és kulturális szervezetek számára biztosított közszolgáltatásai ellátásához, az  5/A.  § 
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(1) bekezdése szerinti felhasználó részére az 5/C. § (4) bekezdése alapján megkötött szerződésben meghatározott 
szolgáltatások nyújtásához, valamint az  5/E.  §-ban és a  6/A.  §-ban foglalt közszolgáltatások ellátásához nyújtott 
állami támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat, illetve 
az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatást 
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 
360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozik.”

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 149/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
a ROYAL BALATON GOLF & YACHT Ingatlanberuházó és Turisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
”felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a csődeljárásáról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a ROYAL BALATON GOLF & YACHT Zártkörűen Működő Részvénytársaság ”felszámolás alatt” (székhelye: 
8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16., cégjegyzékszáma: 19-10-500241) társaságot (a  továbbiakban: társaság) 
a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 65.  §-a alapján 
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány – figyelemmel a  Cstv. 65.  §-ára – megállapítja, hogy a  társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 150/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti 
Filmkoprodukciós Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 7357

„FILMKOPRODUKCIÓS MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
szem előtt tartva azt a tényt, hogy a kölcsönös együttműködés elősegítheti a filmgyártás fejlődését, illetve tovább 
erősítheti a két ország közötti kulturális és technológiai kapcsolatokat,
figyelembe véve, hogy a  koprodukció előnyös lehet a  részt vevő országok filmiparának szempontjából, illetve 
hozzájárulhat Magyarország és Izrael film- és videogyártásának, televíziós műsorkészítésének, új média gyártásának, 
illetve ezek forgalmazásának gazdasági fejlődéséhez,
tudomásul véve a  felek kölcsönös szándékát arra vonatkozóan, hogy egy, az  audiovizuális médiumok gyártását, 
különösen a filmek koprodukciós gyártását elősegítő keretet hozzanak létre,
emlékeztetve a  Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között létrejött, 1990. január 7-én 
Jeruzsálemben aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködési megállapodásra, és különösen annak I. cikk 
2. d) pontjára,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A jelen Megállapodás alkalmazásában:

 (1) „koprodukció“ vagy „koprodukciós filmalkotás“: olyan hanggal kísért vagy hang nélküli filmalkotás, amely 
– függetlenül annak terjedelmétől vagy műfajától, beleértve a  játék- és dokumentumfilmeket, valamint animációs 
filmeket is – egy magyar és egy izraeli társproducer munkájának eredményeként készül el valamely formátumban, 
valamely helyen vagy médiumon keresztül történő terjesztés céljából, ideértve a  mozit, televíziót, internetet, 
videokazettát, videolemezt, CD-ROM-ot, DVD-t Blue-rayt vagy egyéb hasonló közvetítő eszközt, illetve a filmgyártás 
és -terjesztés jövőbeni formáit is;

 (2) „magyar társproducer“: a film elkészítésében részt vevő magyar fél a magyar nemzeti jogszabályokban leírtak szerint;
 (3) „izraeli társproducer“: az  az izraeli természetes vagy jogi személy, aki vállalja a  film elkészítéséhez szükséges 

intézkedések végrehajtását;
 (4) „illetékes hatóságok“: a  jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős mindkét illetékes hatóság, vagy adott esetben 

valamely, a saját országának vonatkozásában illetékes hatóság. Az illetékes hatóságok a következők:
Magyarország Kormányának részéről: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Nemzeti Filmiroda.
Izrael Állam részéről: Kulturális és Sport Minisztérium, vagy az általa kijelölt szerv.

2. cikk
 (1) A jelen Megállapodás értelmében koprodukcióban készítendő filmeket az illetékes hatóságoknak jóvá kell hagyniuk.
 (2) Az  illetékes hatóságok minden, a  jelen Megállapodás értelmében készült koprodukciós filmalkotást olyan nemzeti 

alkotásnak tekintenek, mely az  adott fél nemzeti jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az  említett koprodukciók 
jogosultak a  filmgyártási ágazatot a  Szerződő Felek nemzeti jogszabályai vagy a  Szerződő Felek által elrendeltek 
értelmében megillető kedvezményekre. Ezek a  kedvezmények azonban kizárólag az  őket biztosító ország 
társproducerét illetik meg.

 (3) Amennyiben valamely Szerződő Fél társproducere nem teljesíti azokat a feltételeket, amelyeknek alapján az illetékes 
hatóság a  koprodukciót elfogadta, vagy súlyosan megszegi a  koprodukciós Megállapodást, az  adott Szerződő Fél 
illetékes hatósága az alkotás koprodukciós állapotát, illetve az ezzel járó jogokat és kedvezményeket visszavonhatja.

3. cikk
 (1) A  jelen Megállapodás által biztosított kedvezményekre való jogosultság eléréséhez a  társproducereknek 

bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek a  produkció sikeres megvalósításához szükséges megfelelő műszaki 
feltételekkel, elegendő pénzügyi támogatással, valamint elismert szakmai háttérrel és képesítéssel.

 (2) Nem nyerhet jóváhagyást olyan projekt, melynek társproducerei közös vezetés vagy irányítás alatt állnak, kivéve, ha 
ez a társulás kifejezetten a koprodukciós filmalkotás létrehozásának céljából jött létre.

4. cikk
 (1) A koprodukciós filmalkotásokat az első kópiáig a részt vevő társproducerek országaiban kell elkészíteni, kidolgozni, 

illetve szinkronizálni vagy feliratozni. Amennyiben azonban a  filmalkotás forgatókönyve vagy témája megkívánja, 
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az  illetékes hatóságok engedélyezhetik a  koprodukcióban nem részt vevő országban történő külső vagy belső 
helyszíni forgatást is.

 (2) Jelen cikk rendelkezéseinek értelmében, illetve a  Szerződő Felek vonatkozó nemzeti törvényeivel és rendeleteivel 
összhangban a  filmalkotás elkészítésében részt vevő személyek a  következő országok állampolgárai kell, hogy 
legyenek vagy azokban huzamos tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük:
a) A magyar fél esetében: Magyarország vagy az Európai Gazdasági Térség egyéb tagállamai;
b) Az izraeli fél esetében: Izrael.

 (3) Amennyiben a koprodukció megkívánja, kivételes körülmények között engedélyezhető a (2) bekezdés feltételeinek 
eleget nem tevő szakemberek bevonása is, amennyiben azt az illetékes hatóságok jóváhagyják.

 (4) Amennyiben a  forgatókönyv megkívánja, a  koprodukcióban a  Szerződő Felek hivatalos nyelveitől eltérő nyelv is 
használható.

5. cikk
 (1) A  két ország producereinek hozzájárulása valamennyi koprodukciós filmalkotás esetében húsz (20) százalék és 

nyolcvan (80) százalék között változhat. A  társproducereknek továbbá – pénzügyi befektetésük arányában – 
műszaki és alkotói szempontból is hatékonyan kell hozzájárulniuk a  filmalkotás elkészítéséhez. A  műszaki és 
alkotói hozzájárulás a  szerzőkből, a  szereplőkből, a  műszaki-produkciós személyzetből, a  laboratóriumokból és 
a felszerelésekből tevődik össze.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eseti jelleggel el lehet térni, amennyiben azt mindkét illetékes hatóság jóváhagyja. 
A kisebb mértékű hozzájárulás – legyen az pénzügyi, műszaki vagy alkotói jellegű – azonban nem lehet kevesebb, 
mint a filmalkotás teljes költségvetésének tíz (10) százaléka.

 (3) Amennyiben az  izraeli társproducert vagy a  magyar társproducert több produkciós vállalkozás alkotja, az  egyes 
vállalkozások hozzájárulása nem lehet kevesebb, mint a  koprodukciós filmalkotás teljes költségvetésének  
öt (5) százaléka.

6. cikk
 (1) A  Szerződő Felek kedvezően értékelik azokat a  koprodukciókat, amelyekben magyar, izraeli, illetve valamelyik 

Szerződő Féllel koprodukciós megállapodásban álló országok producerei vesznek részt.
 (2) Az  (1)  bekezdésben említett koprodukciók jóváhagyásának feltételeiről az  illetékes hatóságok eseti jelleggel, 

közösen állapodnak meg a  jelen Megállapodás rendelkezéseinek és a  Szerződő Felek vonatkozó nemzeti 
jogszabályainak értelmében.

 (3) Amennyiben a  (2)  bekezdésben foglaltakkal összhangban jóváhagyásra kerül egy harmadik országból származó 
producer koprodukcióba való bevonása is, ezen producer hozzájárulása nem lehet kevesebb, mint a koprodukciós 
filmalkotás teljes költségvetésének tíz (10) százaléka. Amennyiben ezt a producert több társprodukciós vállalkozás 
alkotja, az egyes produkciós vállalkozások hozzájárulása nem lehet kevesebb, mint a koprodukciós filmalkotás teljes 
költségének öt (5) százaléka.

7. cikk
 (1) A  társproducereknek biztosítaniuk kell, hogy a  jelen Megállapodás mellékletének 3. a)  pontjában foglaltaknak 

megfelelően, a  koprodukció általuk nem birtokolt szellemi tulajdonjogai a  jelen Megállapodás célkitűzései 
teljesítésének érdekében, engedélyezési eljárások segítségével számukra elérhetővé váljanak.

 (2) A  koprodukciós filmalkotás szellemi tulajdonjogainak elosztásáról – ideértve az  alkotás tulajdonjogait és 
engedélyezési jogait is – a koprodukciós szerződés rendelkezik.

 (3) Mindegyik társproducer szabadon hozzáférhet az eredeti koprodukciós anyagokhoz és joguk van azokról másolatot 
vagy kópiát készíteni, ugyanakkor nem jogosultak a  fent említett anyagok szellemi tulajdonjogainak bármilyen 
használatára, illetve átruházására, kivéve, ha a  társproducerek a  koprodukciós szerződésben ettől eltérő módon 
rendelkeznek.

 (4) Az  eredeti negatívról készült fizikai kópia vagy a  koprodukciós mesterkópiát tartalmazó egyéb adathordozó 
a társproducerek közös tulajdonát képezi, ez nem vonatkozik azonban azokra a szellemi tulajdonjogokra, amelyeket 
az említett fizikai kópia testesít meg, kivéve, ha a társproducerek a koprodukciós szerződésben ettől eltérő módon 
rendelkeznek.

 (5) Amennyiben a  koprodukciós filmalkotás filmnegatívon kerül rögzítésre, a  negatívot egy, a  társproducerek által 
közösen kiválasztott laboratóriumban, a megállapodás szerinti név alatt hívják elő, illetve tárolják.
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8. cikk
A Szerződő Felek kötelesek a  jelen Megállapodásban meghatározott koprodukciós filmalkotások készítéséhez 
szükséges filmes felszerelések országukba történő ideiglenes behozatalát, illetve kivitelét a  vonatkozó nemzeti 
jogszabályokkal összhangban elősegíteni. A  Szerződő Felek a  nemzeti jogszabályaikkal összhangban a  lehető 
legnagyobb mértékben igyekeznek elősegíteni a  másik Szerződő Fél alkotói, illetve műszaki személyzetének 
a koprodukciós filmalkotás elkészítése céljából az ország területére történő belépését és ott-tartózkodását.

9. cikk
 (1) Amennyiben a  koprodukciós filmalkotás olyan országban kerül értékesítésre, amely mindkét Szerződő Fél 

vonatkozásában kvótaszabályozásokat ír elő, a filmalkotás értékesítése a többségi társproducer országának kvótáját 
terheli. Amennyiben a  társproducerek koprodukcióhoz történő hozzájárulása egyenlő mértékű, a  koprodukció 
értékesítése azon ország kvótáját terheli, amelyben az  alkotás rendezője állampolgársággal vagy huzamos 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 (2) Amennyiben a koprodukciós filmalkotás olyan országban kerül értékesítésre, amely az egyik fél vonatkozásában ír 
elő kvótaszabályozásokat, a  filmalkotás értékesítése azon fél által kell, hogy történjen, akivel szemben nincs ilyen 
előírás.

 (3) Amennyiben a koprodukciós filmalkotás olyan országban kerül értékesítésre, amely az egyik vagy mindkét Szerződő 
Fél vonatkozásában kvótaszabályozásokat ír elő, az  illetékes hatóságok az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltaktól 
eltérően is megállapodhatnak a kvótaszabályozásokat illetően.

 (4) A  koprodukciós filmalkotás értékesítésével vagy kivitelével kapcsolatos kérdésekben a  koprodukciós alkotásokat 
a  Szerződő Felek a  belföldi produkcióikkal egyenértékűnek tekintik, és azokat azonos elbánásban részesítik 
a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban.

10. cikk
 (1) A koprodukciós filmalkotásokat magyar-izraeli vagy izraeli-magyar koprodukciókként kell jelölni.
 (2) Ezt az azonosítást külön főcím-elemként kell feltüntetni a kereskedelmi reklámokban és a promóciós anyagokban, 

illetve a koprodukciós filmalkotás bármilyen nyilvános vetítésekor.

11. cikk
Az illetékes hatóságoknak a  jelen Megállapodáshoz csatolt és annak szerves részét képező eljárási szabályokkal 
összhangban kell eljárniuk, adott esetben azonban felhatalmazhatják a  társproducereket, hogy az  általuk 
jóváhagyott eseti szabályok szerint járjanak el.

12. cikk
 (1) A  Szerződő Felek jogosultak olyan Vegyes Bizottság létrehozására, amelyben a  két ország egyenlő számban 

képviselteti magát. A Vegyes Bizottság szükség esetén felváltva ülésezik Budapesten és Jeruzsálemben.
 (2) A Vegyes Bizottság – többek között –:

– felülvizsgálja a jelen Megállapodás végrehajtását
– megvizsgálja, hogy a  koprodukciók számának, a  százalékos értékeknek, a  befektetések teljes összegének, 

illetve a  művészeti, valamint a  műszaki hozzájárulások mértékének tekintetében megvalósult-e 
a  koprodukciók általános egyensúlya, és amennyiben ez  nem történt meg, intézkedéseket határoz meg 
az egyensúlyi állapot eléréséhez

– az izraeli és a  magyar producerek közötti filmes koprodukciókat érintő együttműködést általánosan javító 
intézkedésekre tesz javaslatokat

– módosításokat javasol az illetékes hatóságoknak a jelen Megállapodás vonatkozásában.
 (3) A Vegyes Bizottság tagjainak személyéről a Szerződő Felek diplomáciai úton állapodnak meg.

13. cikk
A jelen Megállapodást a  Szerződő Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A  jelen Megállapodás vagy 
a csatolt melléklet bármely nemű módosításának hatálybalépése a 15. cikkben leírt eljárásnak megfelelően történik.

14. cikk
A Szerződő Felek a jelen Megállapodás végrehajtásából eredő vitás kérdéseket diplomáciai úton rendezik.
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15. cikk
 (1) A  jelen Megállapodás azon a  diplomáciai úton közvetített későbbi jegyzék kézhezvételét követő 30-ik napon lép 

hatályba, amelyben a  Szerződő Felek értesítik egymást a  jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső 
jogi eljárások sikeres lezárulásáról.

 (2) A jelen Megállapodás öt (5) évre szól, és annak lejártakor mindig automatikusan öt-öt (5) évvel meghosszabbításra 
kerül, kivéve, ha valamely Szerződő Fél legalább hat (6) hónappal előre, írásban jelzi a  másik Szerződő Fél felé 
a Megállapodás felmondására irányuló szándékát.

 (3) Az  illetékes hatóságok által már jóváhagyott, és az  egyik Szerződő Fél jelen Megállapodás felmondására irányuló 
értesítésének időpontjában folyamatban lévő koprodukciók befejezésükig teljes mértékben részesülnek a  jelen 
Megállapodás rendelkezései által biztosított kedvezményekben.

Kelt Budapesten, 2015. június 8-án, ami megfelel az 5775. Sivan 21-nek, két eredeti példányban, magyar, héber és 
angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg irányadó.

 .................................................................... ....................................................................
 Magyarország Kormánya részéről Izrael Állam Kormánya részéről

MELLÉKLET
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

 1. A koprodukciós kedvezmények iránti kérelmet a  forgatás vagy a  film legfontosabb animációs munkálatainak 
megkezdése előtt legalább hatvan (60) nappal egyidejűleg kell benyújtani az illetékes hatóságokhoz.

 2. Az illetékes hatóságok a  benyújtott kérelemmel kapcsolatos döntésükről egymást a  jelen Megállapodás 
mellékletében felsorolt teljes dokumentáció benyújtását követő harminc (30) napon belül értesítik.

 3. A kérelmekkel együtt Magyarországon a következő magyar vagy angol nyelvű, Izrael Államban pedig a következő 
héber vagy angol nyelvű dokumentumokat kell benyújtani:
a) Egy igazolást a koprodukciós filmalkotás által megtestesített vagy abból fakadó bármely szellemi tulajdonjog 

– különös tekintettel a szerzői jogokra és szomszédos jogokra (a „szomszédos jogok” körébe tartoznak többek 
között, az  előadóművészek, a  hangfelvétel-előállítók, valamint a  műsorszolgáltatók jogai) – a  koprodukciós 
szerződés célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges mértékű használatának engedélyezéséről, ideértve 
a  nyilvános előadással, terjesztéssel, sugárzással, interneten vagy egyéb módon történő közvetítéssel 
kapcsolatos engedélyezési megállapodásokat, illetve a  szerzői és a  szomszédos jogokkal kapcsolatos 
engedélyezéseket bármely olyan irodalmi, színpadi, zenei vagy képzőművészeti alkotás vonatkozásában, 
amelyet a kérelmező a koprodukció céljaira felhasznált.

b) Az aláírt koprodukciós szerződést, amelyet az illetékes hatóságoknak jóvá kell hagyniuk.
 4. A koprodukciós szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a film címe, abban az esetben is, ha ez csak ideiglenes;
b) a forgatókönyvíró vagy az  átdolgozásért felelős személy neve, amennyiben a  forgatókönyv irodalmi mű 

alapján készült;
c) a rendező neve (szükség esetén a  rendező cseréjére vonatkozó biztonsági záradék meghatározására is van 

lehetőség);
d) a filmalkotás szinopszisa;
e) a filmalkotás költségvetése;
f ) a filmalkotás finanszírozására vonatkozó tervezet;
g) a társproducerek pénzügyi hozzájárulásának mértéke;
h) a társproducerek pénzügyi kötelezettségvállalása a  kiadások százalékos megoszlásának vonatkozásában, 

a  nullkópia elkészüléséig felmerülő előhívási, kidolgozási, gyártási, valamint utómunkával kapcsolatos 
költségek tekintetében;

i) a bevételek és a nyereség megoszlása, ideértve a piacok felosztását, illetve egyesítését is;
j) az egyes társproducerek része a  költségvetést meghaladó költségek viselésében, illetve részesedésük 

a gyártási költségekben keletkező megtakarítások tekintetében;
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k) a koprodukciós filmalkotás szellemi tulajdonjogainak elosztása, ideértve az  alkotás tulajdonjogait és 
engedélyezési jogait is;

l) a szerződésnek tartalmaznia kell egy záradékot arra vonatkozóan, hogy a  filmalkotás jóváhagyása, amely 
a  jelen Megállapodás által meghatározott kedvezmények igénybevételére is feljogosít, egyik Szerződő Fél 
illetékes hatóságát sem kötelezi a filmalkotás nyilvános vetítésének engedélyezésére; ugyanígy rögzíteni kell 
a  szerződésben egy, a  társproducerek közötti pénzügyi elszámolás feltételeit is arra az  esetre, ha valamely 
Szerződő Fél illetékes hatósága megtagadja a  filmalkotás nyilvános vetítésének engedélyezését valamely 
részt vevő vagy egyéb országban;

m) a koprodukciós szerződés megszegése;
n) egy olyan kikötés, amely a  többségi társproducer számára egy, valamennyi gyártási kockázatot magában 

foglaló biztosítás megkötését írja elő;
o) a forgatás megkezdésének várható időpontja;
p) a szükséges (műszaki, művészeti vagy egyéb) felszerelések és személyzet felsorolása, jelölve a  személyzet 

tagjainak állampolgárságát, illetve a szereplők által alakított szerepeket;
q) a gyártási ütemterv;
r) a terjesztési megállapodás, amennyiben van ilyen;
s) a koprodukciós filmalkotás nemzeti fesztiválokon való indításának módja;
t) az illetékes hatóságok által előírt egyéb rendelkezések.
Kivételes esetben az illetékes hatóságok eltekinthetnek a szerződés egyes, fentebb felsorolt mellékleteitől.

 5. A társproducereknek rendelkezésre kell bocsátaniuk minden további olyan dokumentációt és információt, 
amelyet az  illetékes hatóságok a  koprodukciós kérelem feldolgozása, illetve a  koprodukció vagy a  koprodukciós 
megállapodás végrehajtásának nyomon követése szempontjából szükségesnek ítélnek.

 6. Az eredeti koprodukciós szerződésben szereplő alapvető rendelkezések kizárólag az  illetékes hatóságok előzetes 
jóváhagyásával módosíthatók.

 7. A társproducerek személyében történő változásokat az illetékes hatóságoknak előzetesen jóvá kell hagyniuk.
 8. Az olyan koprodukció esetében, ahol a magyar vagy az az izraeli társproducert több produkciós vállalkozás alkotja, 

a társproducereknek lehetőségük van valamely részt vevő produkciós vállalkozásukat jogi képviselőként megjelölni, 
amely kinevezést a koprodukciós megállapodásban kell rögzíteni.

 9. Harmadik országból származó producerek a  koprodukcióban kizárólag az  illetékes hatóságok előzetes 
jóváhagyásával vehetnek részt.

AGREEMENT
ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE 
STATE OF ISRAEL

The Government of Hungary and the Government of the State of Israel, hereinafter referred to as „the Parties”;
Mindful of the fact that mutual cooperation may serve the development of film production and encourage a further 
development of the cultural and technological ties between the two countries;
Considering that co-production may benefit the film industries of their respective countries and contribute to the 
economic growth of the film, television, video and new media production and distribution industries in Hungary 
and in Israel;
Noting their mutual decision to establish a framework for encouraging all audio-visual media output, especially the 
co-production of films;
Recalling the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the State 
of Israel on Cooperation in Culture, Education and Science signed in Jerusalem on January 7 1990, and in particular 
Article 1.2.d. thereof;

Have therefore agreed as follows:

Article 1
For the purpose of this Agreement:

 (1) ”co-production” or ”co-production film” means a  cinematographic work, with or without accompanying sounds, 
regardless of length or genre, including fiction, animation and documentary productions, made by a  Hungarian 
co-producer and an Israeli co-producer, produced in any format, for distribution through any venue or medium, 
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including theatres, television, internet, videocassette, videodisc, CD-ROM, DVD, Blue-ray or any similar means, 
including future forms of cinematographic production and distribution;

 (2) ”Hungarian co-producer” means the Hungarian counterpart, as defined by Hungarian national law;
 (3) ”Israeli co-producer” means the Israeli person or entities by whom the arrangement necessary for the making of the 

film are undertaken;
 (4) The ”Competent Authorities” means both Competent Authorities responsible for the implementation of this 

Agreement or either Competent Authority in regard to its own country, as the case may be. The Competent 
Authorities are:
In the case of the Government of Hungary: the National Media and Infocommunications Authority, National Film 
Office.
In the case of the State of Israel: the Ministry of Culture and Sport or its designee.

Article 2
 (1) Films to be co-produced pursuant to this Agreement must be approved by the Competent Authorities.
 (2) Any co-production produced in pursuance of this Agreement shall be considered by the Competent Authorities as 

a national film, subject, respectively, to the domestic legislation of each Party. Such co-productions shall be entitled 
to the benefits to which the film production industry is entitled by virtue of each Party’s domestic legislation or by 
those which may be decreed by each Party. These benefits accrue solely to the co-producer of a country that grants 
them.

 (3) Failure of a  Party’s co-producer to fulfill the conditions according to which that Party’s Competent Authority has 
approved a co-production or a material breach of the co-production agreement by a Party’s co-producer may result 
in that Party’s Competent Authority revoking the co-production status of the production and the attendant rights 
and benefits.

Article 3
 (1) In order to qualify for the benefits of this Agreement, the co-producers shall provide evidence that they have the 

proper technical organization, adequate financial support, recognized professional standing and qualifications to 
bring the production to a successful conclusion.

 (2) Approval shall not be given to a  project where the co-producers are linked by common management or control, 
except to the extent that such an association has been established specifically for the purpose of the co-production 
film itself.

Article 4
 (1) Co-production films shall be made, processed, dubbed or subtitled, up to creation of the first release print in the 

countries of the participating co-producers. However, if a  scenario or the subject of the film so requires, location 
shooting, exterior or interior, in a  country not participating in the co-production may be authorized by the 
Competent Authorities.

 (2) Subject to the provisions of this Article, and in accordance with the respective national laws and regulations of the 
Parties, individuals participating in the making of the film shall be nationals of, or long term resident in:
a) For the Hungarian side: Hungary or other member of the European Economic Area;
b) For the Israeli side: Israel.

 (3) Should the co-production so require, the participation of professionals who do not fulfill the conditions provided 
by paragraph (2) may be permitted, in exceptional circumstances, and subject to the approval of the Competent 
Authorities.

 (4) Use may be made in a co-production of a language other than an official language of the Parties if the screenplay 
requires it.

Article 5
 (1) The respective contributions of the producers of the two countries may vary from twenty (20) to eighty (80) per 

cent for each co-production film. In addition, the co-producers shall be expected to make an effective technical and 
creative contribution, proportional to their financial investment in the co-production film. The technical and creative 
contribution should be comprised of the combined share of authors, performers, technical-production personal, 
laboratories and facilities.
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 (2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), derogations are allowed on a case-by-case basis with the approval 
of both Competent Authorities. However, the minority contribution, whether financial, technical or creative, shall 
not be less than ten (10) per cent of the total budget of the film.

 (3) In the event that the Israeli co-producer or the Hungarian co-producer is composed of several production 
companies, the contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the 
co-production film.

Article 6
 (1) The Parties shall look favourably upon co-productions undertaken by producers of Hungary, Israel and countries to 

which either Party is bound by co-production agreement.
 (2) The conditions for approving co-productions as referred to in paragraph (1) above shall be jointly agreed upon 

by the Competent Authorities, on a  case-by-case basis, subject to the provisions of this Agreement and to the 
respective domestic legislation of the Parties.

 (3) In the event that a producer from a  third country is authorized to participate in the co-production in accordance 
with paragraph (2), its contribution shall not be less than ten (10) per cent of the total budget of the co-production 
film. In the event that such producer is comprised of several coproduction companies, the contribution of the 
individual production companies cannot be less than five (5) per cent of the total cost of the co-production film.

Article 7
 (1) The co-producers shall ensure that intellectual property rights in a co-production that are not owned by them will 

be available to them through license arrangements sufficient to fulfill the objectives of this Agreement, as stipulated 
in paragraph 3. a) of the Annex.

 (2) Allocation of intellectual property rights in a co-production film, including ownership and licensing thereof, shall be 
made in the co-production contract.

 (3) Each co-producer shall have free access to all the original co-production materials and the right to duplicate or print 
there from, but not the right to any use or assignment of intellectual property rights in the said materials, except as 
is determined by the co-producers in the co-production contract.

 (4) Each co-producer shall be an owner on a joint basis of the physical copy of the original negative or other recording 
media in which the master co-production is made, not including any intellectual property rights that may be 
embodied in the said physical copy, except as is determined by the co-producers in the co-production contract.

 (5) Where the co-production is made on film negative, the negative will be developed in a laboratory chosen mutually 
by the co-producers, and will be deposited therein, on an agreed name.

Article 8
The Parties shall facilitate the temporary entry and the re-export of any film equipment necessary for the 
production of co-production films under this Agreement, subject to their respective domestic legislation. Each Party 
shall do their utmost, under its domestic legislation, to permit the creative and technical staff of the other Party to 
enter and reside in its territory for the purpose of participating in the production of co-production films.

Article 9
 (1) If a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to both of the Parties, it shall 

be included in the quota of the Party of the majority co-producer. In the event that the contributions of the 
co-producer are equal the co-production shall be included in the quota of the country of which the director of the 
co-production is a national or a long term resident.

 (2) If a  co-produced film is marketed in a  country that has quota regulations in regard to one of the Parties, the 
co-produced film shall be marketed by the Party in regard to which there is no quota.

 (3) In the event that a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to one or both of 
the Parties, the Competent Authorities may agree on arrangements, in regard to the quota regulations, that differ 
from those set out in paragraphs (1) and (2) of this Article.

 (4) In all matters concerning the marketing or export of a co-production film, each Party will accord the co-production 
film the same status and treatment as a domestic production, subject to their respective domestic legislation.
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Article 10
 (1) All co-produced films shall be identified as Hungarian-Israeli or Israeli-Hungarian co-productions.
 (2) Such identification shall appear in a  separate credit title, in all commercial advertising and promotional material, 

whenever co-produced films are shown at any public performance.

Article 11
The Competent Authorities shall act in accordance with the Rules of Procedure appended in the Annex hereto, 
which constitute an integral part of this Agreement, but may, in a given case, jointly authorize co-producers to act in 
accordance with ad hoc rules, which they approve.

Article 12
 (1) The Parties may establish a Joint Commission, with equal number of representative from both countries. The Joint 

Commission shall meet, when necessary, alternately in Budapest and in Jerusalem.
 (2) The Joint Commission shall, inter alia:

– Review the implementation of this Agreement.
– Determine whether the overall balance of the co-production has been achieved, considering the number 

of co-productions, the percentage, the total amount of the investments and of the artistic and technical 
contributions. If not, the Commission shall determine the measures deemed necessary to establish such 
balance.

– Recommend means to generally improve co-operation in film co-production between Israeli and Hungarian 
producers.

– Recommend amendments to this Agreement to the Competent Authorities.
 (3) The members of the Joint Commission shall be agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 13
This Agreement may be amended in writing by mutual consent of the Parties. Any modification of the Agreement or 
of the appended Annex shall follow the same procedures for entering into force as are specified in Article 15.

Article 14
Any differences between the Parties arising from the implementation of this Agreement shall be settled through 
diplomatic channels.

Article 15
 (1) This Agreement shall enter into force on the 30th day following the receipt of the last notification through diplomatic 

channels by which the Parties notify each other on the completion of the internal legal procedures necessary for the 
entry into force of the present Agreement.

 (2) This Agreement shall be valid for a period of five (5) years and shall automatically be extended for additional periods 
of five (5) years each, unless terminated by either Party giving at least six (6) months written prior notice to the other 
Party of its intention to terminate the Agreement.

 (3) Co-productions which have been approved by the Competent Authorities and which are in progress at the time 
of notice of termination of this Agreement by either Party shall continue to benefit fully from the provisions of this 
Agreement until completion.

Signed in June on 8, 2015, which corresponds to the 21 of Sivan, 5775, in two original copies in the Hungarian, 
Hebrew and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence the English text shall prevail.

 .................................................................... ....................................................................
 For the Government of Hungary For the Government of the State of Israel
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ANNEX
RULES OF PROCEDURE

 1. Applications for qualification of a  film for co-production benefits must be filed concurrently with the Competent 
Authorities at least sixty (60) days prior to the commencement of shooting or key animation of the film.

 2. The Competent Authorities shall notify each other of their decision regarding any such application for 
co-production within thirty (30) days from the date of submitting the complete documentation listed in the Annex 
to this Agreement.

 3. Applications must be accompanied by the following documents in the Hungarian or English languages for Hungary 
and in the Hebrew or English languages for the State of Israel:
a) A proof of license arrangements with respect to intellectual property rights, of any sort, including in 

particular copyright and neighboring rights (”neighboring rights” shall be understood as including, inter 
alia, performers’ rights, phonogram producers’ rights and broadcasters’ rights), embodied in, or arising 
from, a  co-production, to an extent sufficient for purposes of fulfilling the objectives of the co-production 
contract, including clearance arrangements for public performance, distribution, broadcast, making available 
by internet or otherwise, and including copyright and neighboring rights clearance with respect to any 
literary, dramatic, musical or artistic work which has been adapted by the applicant for purposes of the 
co-production;

b) The signed co-production contract, which is subject to the approval of the Competent Authorities.
 4. The co-production contract must make provision for the following issues:

a) The title of the film, even if provisional;
b) The name of the writer or the person responsible for adapting the subject if it is drawn from literary source;
c) The name of the director (a safety clause is permitted for his replacement, if necessary);
d) A synopsis of the film;
e) The budget of the film;
f ) The plan for financing the film;
g) The amount of the financial contributions of the co-producers;
h) The financial undertakings of each producer in respect of the percentage apportionment of expenditures 

with regard to development, elaboration, production and post-production costs up to the creation of the 
answer print.

i) The distribution of revenue and profits including the sharing or pooling of markets;
j) The respective participation of the co-producers in any costs which exceed the budget or in the benefits from 

any savings in the production cost;
k) Allocation of intellectual property rights in a co-production film, including ownership and licensing thereof.
l) A clause in the contract must recognize that the approval of the film, entitling it to benefits under the 

agreement, does not obligate the Competent Authorities of either Party to permit the public screening of the 
film. Likewise, the contract must set out the conditions of a financial settlement between the co-producers in 
the event that the Competent Authorities of either Party refuse to permit the public screening of the film in 
either country or in third countries.

m) Breach of the co-production contract;
n) A clause which requires the major co-producer to take out an insurance policy covering all production risks;
o) The approximate starting date of shooting;
p) The list of required equipment (technical, artistic or other) and personnel, including nationality of personnel 

and the roles to be played by the performers;
q) The production schedule;
r) A distribution agreement, if one has been concluded;
s) The manner in which the co-production shall be entered in international festivals;
t) Other provisions required by the Competent Authorities.
In exceptional cases, the competent authorities may dispense with some of the contractual attachments listed.

 5. The co-producers will provide any further documentation and information, which the Competent Authorities 
deem necessary in order to process the co-production application or in order to monitor the co-production or the 
execution of the co-production agreement.

 6. Material provisions in the original co-production contract may be amended subject to prior approval by the 
Competent Authorities.
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 7. The replacement of a co-producer is subject to the prior approval by the Competent Authorities.
 8. In case of a  co-production in which the Hungarian or the Israeli co-producer is comprised of several production 

companies, each co-producer may nominate one of its component production companies as its legal 
representative; such nomination must be made in the coproduction agreement.

 9. The participation of a  producer from a  third country in the co-production is subject to the prior approval of the 
Competent Authorities.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és 3. § a Megállapodás 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

  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 Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelete
egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás 
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak 
alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosítása

1. § (1) A  földgáz rendszerhasználati díjakról, a  rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 
a  rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a  nyújtott szolgáltatás minőségétől 
függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a  rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről 
szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1.) 2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja a  következő 
aao) alponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:
a) átadási-átvételi pont:
aa) a szállítóvezeték:]
„aao) azon, a  földgáztermelő földgázrendszeréhez csatlakozó kiadási pontja (a továbbiakban: keverőköri kiadási 
pont), amelyen keresztül a földgáztermelő igénye alapján a szállított földgáz a földgáztermelő földgázrendszerébe 
a betáplált földgáz minőségi paramétereinek biztosítása érdekében bekeverési céllal kiadásra kerül,”

 (2) Az R1. 2. § (1) bekezdés z) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„z) téli fogyasztási időszak: az adott naptári év október 1-jétől a következő naptári év március 31-éig terjedő időszak,”

2. §  Az R1. a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B.  § (1) A  rendszerhasználó a  13.  § és a  30.  § szerinti, nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó díjat köteles 
megfizetni az általa ellátott azon felhasználási helyre, a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának aaa) alpontjában és 
ab) alpontjának aba) alpontjában meghatározott átadási-átvételi pontra vonatkozóan, amelyre teljesülnek az alábbi 
feltételek:
a) a  felhasználási hely 20 m3/h-nál nagyobb kapacitásigényű és az  érintett felhasználási helyen van legalább egy 
olyan üzembe helyezett gázmérő, amelyen keresztül a téli fogyasztási időszakban nem történik gázvételezés, vagy 
az érintett átadási-átvételi ponton felszerelt fogyasztásmérő berendezés rendelkezik távadóval és a jeltovábbításhoz 
szükséges telemechanikai rendszerrel, melynek felszerelési és kiépítési költségeit – egyéb megállapodás 
hiányában – a felhasználó viseli;
b) a  felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a téli fogyasztási időszakra lekötött éves és 
negyedéves legnagyobb összkapacitás legfeljebb negyede a  nem téli fogyasztási időszakra lekötött legnagyobb 
kapacitásnak, továbbá
c) a felhasználási hely tekintetében az érintett átadási-átvételi ponton a (2) bekezdés szerinti igazolásban szereplő, 
nem téli fogyasztási időszakban használt berendezések, adott gázév október 1. és 31. közötti, valamint április 1. 
és szeptember 30. közötti összes földgáz felhasználása nagyobb, mint a november 1. és március 31. közötti összes 
földgáz felhasználása.
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(2) A  nem téli fogyasztási időszakra az  (1)  bekezdésnek megfelelő rendszerhasználó a  Hivatal által kiadott 
igazolás alapján, az  igazolásban szereplő átadási-átvételi pontra meghatározott mértékig köthet le kapacitást. 
A rendszerhasználó a 10. melléklet szerinti formában és adattartalommal írásban benyújtott kérelemmel igényelheti 
az igazolást a Hivataltól április 30-ig a következő gázévre vonatkozóan. Az igazolást a Hivatal 60 napon belül adja ki.
(3) A nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás másodlagos kapacitás-kereskedelemben nem értékesíthető, 
kereskedőváltás esetén a korábbi földgázkereskedő köteles azt teljes mértékben átadni az új földgázkereskedőnek.
(4) A  Hivatal a  rendszerhasználó (1)  bekezdés szerinti jogosultságát utólagosan ellenőrzi a  rendszerüzemeltető 
adatszolgáltatása alapján.
(5) A  (2)  bekezdés szerinti igazolásokban szereplő átadási-átvételi pontokra vonatkozó, díjfizetési feltételeket 
tartalmazó, rendszerhasználó és rendszerüzemeltető közti szerződésben rendelkezni kell a  korlátozás, illetve 
a  megszakíthatóság lehetőségéről azokra az  esetekre, amikor a  nem téli időszakra vonatkozó kapacitás 
igénybevételére október, november és december hónapokban 0,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű 
gáznapokon kerül sor, és az igénybevétel az ellátásbiztonságot veszélyeztetné vagy az adott átadási-átvételi ponton 
szűkületet okozna.
(6) A  téli fogyasztási időszakban a  rendszerhasználó nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitására 
a  rendszerüzemeltető – az  ÜKSZ szerinti megszakítás esetén – a  17.  § és a  33.  § szerinti szabályokat nem köteles 
alkalmazni.”

3. § (1) Az R1. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fizikai áramlással ellentétes irányú (backhaul) kapacitás lekötésekor fizetendő díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpont aaa), aal), aam) és aca) alpontjában meghatározott kiadási pontok esetében a 2. § (1) bekezdés a) pont 
aa)  alpont aae)  alpontja szerinti hazai termelés betáplálási pontra meghatározott díj alapján, a  2.  § (1)  bekezdés 
a)  pont aa)  alpont aac), aad), aae), aak) és acb)  alpontja szerinti betáplálási pontok esetében a  2.  § (1)  bekezdés 
a)  pont aa)  alpont aaa)  alpontja szerinti kiadási pontokra meghatározott díj alapján, míg a  2.  § (1)  bekezdés 
a)  pont aa)  alpont aaf ) és aag)  alpontjában meghatározott határkeresztező kiadási pontok esetében az  adott 
aaf ) vagy aag)  alpont szerinti határkeresztező kiadási pontra meghatározott kapacitásdíj alapján kell számítani. 
A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf ) és aag) alpontja szerinti határkeresztező vezetékhez a fizikai áramlással 
ellentétes irányú hozzáférés esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont 
aaa) alpontjára vonatkozó, kiadási díj alapján számított backhaul kapacitás díját is.”

 (2) Az R1. 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aao) alpontján kiadott energiamennyiségnek a 2. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpont aae) alpontján történő visszatáplálása érdekében a hivatkozott aae) alponton nem kell kapacitást lekötni.”

4. §  Az R1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  szabad kapacitást egy adott átadási-átvételi ponton a  rendszerhasználók teljes mértékben lekötötték, 
vagy egy adott átadási-átvételi ponton a  rendszerhasználók 2015. október 1-jétől kezdődően egy adott 
szerződési időszakra felkínált szabványos kapacitástermék legalább 95%-át lekötötték, vagy amennyiben műszaki 
okokból indokolt, akkor a  szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást ajánlhat fel. Ennek alapján 
a  rendszerhasználó a  megszakítható szállítási kapacitást a  szállítási rendszerüzemeltetővel kötött szerződésben 
meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.”

5. § (1) Az R1. 13. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szerződési időszakra vonatkozó kapacitást a  szerződési időszakban az  átadási-átvételi pontokon igénybe 
venni tervezett legnagyobb kapacitás alapján kell lekötni és a 2. melléklet II. pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat 
megfizetni. A  Hivatal által kiadott, 6/B.  § (2)  bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó jogosult 
–  legfeljebb az  abban szereplő kapacitás mértékéig az  ÜKSZ-ben rögzített eljárásrend szerint – a  nem téli 
időszakban kapacitást lekötni. A  6/B.  § (2)  bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó a  téli 
fogyasztási időszakra lekötött kapacitások alapján megfizetett – a  2.  melléklet II.  pontja szerinti – szállítási 
kapacitásdíjon felül a  nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások és a  téli fogyasztási időszakra lekötött 
éves kapacitások pozitív különbözetére a  2.  melléklet II.  pontja szerinti éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles 
megfizetni.
(2) A  6/B.  § (2)  bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó a  nem téli fogyasztási időszakra 
lekötött kapacitásának október, november és december havi – ÜKSZ szerinti – igénybevétele után a  2.  melléklet 
II.  pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat – a  13.  § (1)  bekezdése szerinti összegen felül – azokra a  napokra is 
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köteles megfizetni, amelyekre a  rendszerhasználó nominálást nyújtott be és azt a  szállítási rendszerüzemeltető 
visszaigazolta. A  szállítási kapacitásdíj számításának alapja a  szállítási rendszerüzemeltető által visszaigazolt 
nominálás.
(3) Ha a 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi pontokon 
október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb, a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért, 
2.  § (1)  bekezdés q)  pontja szerinti középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban 
az éves és negyedéves legnagyobb lekötött összkapacitásnál nagyobb nominálást nyújtott be – legfeljebb a nem 
téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig –, és azt a  szállítási rendszerüzemeltető visszaigazolta, 
a  szállítási rendszerüzemeltető jogosult a  nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után a  szállítási 
kapacitásdíjat egész évre érvényesíteni.”

 (2) Az R1. 13. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a  nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy 
a  rendszerhasználó a  nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után a  2.  melléklet II.  pontja szerinti éves 
szállítási kapacitásdíjnak az (1) bekezdés alapján megfizetett része feletti részét és pótdíjként a 2. melléklet II. pontja 
szerinti éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni. A  szállítási rendszerüzemeltető a  jogosulatlan 
kapacitás igénybevételt az  ÜKSZ-ben rögzített adattartalmú földgázelosztói – legkésőbb az  adott gázévet 
követő 60.  napig megküldött – adatszolgáltatás ismeretében határozza meg, amit a  Hivatal jóváhagyása után 
érvényesíthet.”

6. §  Az R1. 9. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„9. Aukciós eljárások a szállítórendszerben
21. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetőnek az átadás-átvételi pontokra kiírt kapacitásaukció során a földgázszállító 
rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat 
létrehozásáról és a  715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i  
984/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 984/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti aukciós 
algoritmusoknak megfelelő, a  kapacitás-túligénylés kezelését is magába foglaló kapacitásallokációs eljárásokat 
kell alkalmaznia. A  meghirdetett kapacitásaukción a  rendszerhasználó nyertes ajánlata változatlan tartalommal 
rendszerhasználati szerződést keletkeztet.
(2) A  kapacitásaukció során a  kiinduló árnak az  aukció kiírásának időpontjában hatályos, érintett átadás-átvételi 
pontra vonatkozó éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli szállítási kapacitásdíjat kell tekinteni.
(3) A  kapacitásaukció során aukciós felárnak a  kiinduló ár százalékban kifejezett részét kell tekinteni. A  felár 
alapértéke 0%.
(4) Az  aukción nyertes rendszerhasználó az  elnyert kapacitás után az  adott kapacitásterméknek megfelelő 
mindenkor hatályos szállítási kapacitásdíjat és az aukciós díjat köteles megfizetni.
(5) Az aukciós díj megegyezik az aukciós felár, a lekötött kapacitás és az aukció időpontjában hatályos 2. melléklet 
II. pontja szerinti érvényes szállítási kapacitásdíj szorzatával.
(6) Az aukciós díjat a szállítási kapacitásdíjjal egy időben, az adott kapacitásterméknek megfelelő ütemezés szerint 
kell megfizetni.
(7) Amennyiben az  aukcióval érintett átadás-átvételi pontra e  rendelet szerint nem kell szállítási kapacitásdíjat 
megfizetni, úgy az  adott átadás-átvételi pontra meghirdetett aukció esetén az  aukciós felár és az  aukciós díj 
meghatározásakor kiinduló árként a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti átadás-átvételi pontra 
meghirdetett szállítási kapacitásdíjat kell alkalmazni.”

7. §  Az R1. 28/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/B.  § Az  átszállított földgázt vételező rendszerhasználóként eljáró felhasználó, vagy az  átszállított földgázt 
vételező felhasználót ellátó földgázkereskedő és az  a  földgázelosztó, amelynek elosztóvezetékéből a  földgáz egy 
másik földgázelosztó által üzemeltetett elosztóvezetékbe továbbításra kerül, kötelesek egymással együttműködési 
megállapodást kötni. Az  együttműködési megállapodás tartalmazza az  átszállított földgázt vételező 
rendszerhasználóként eljáró felhasználó, vagy az átszállított földgázt vételező felhasználót ellátó földgázkereskedő 
által a  vele szerződő földgázelosztó irányában teljesítendő, az  átszállított földgáz mennyiségére is kiterjedő havi 
adatszolgáltatás rendjét.”
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8. § (1) Az R1. 30. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  6/B.  § (2)  bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó a  téli fogyasztási időszakban igénybe 
vett legnagyobb kapacitás alapján megfizetett elosztási alapdíjon, illetve elosztási kapacitásdíjon felül a  nem téli 
időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli időszakban igénybe vett legnagyobb éves kapacitás pozitív 
különbözetére az éves elosztási alapdíj vagy az elosztási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a földgázelosztó által 
kiszámlázott havi ütemezésben.
(3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december 
hónapokban is sor kerül a nem téli időszakra vonatkozó kapacitás – ÜKSZ szerinti – igénybevételére, akkor (a nem 
téli időszakra lekötött legnagyobb kapacitás és a téli időszakra lekötött legnagyobb éves kapacitás különbözetére) 
a  rendszerhasználó az  elosztási kapacitásdíjat vagy az  elosztási alapdíjat – az  (1)–(2)  bekezdés szerinti összegen 
felül – azokra az  októberi, novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyekre a  rendszerhasználó 
nominálást nyújtott be és azt a  földgázelosztó visszaigazolta. Az  elosztási kapacitásdíj számításának alapja 
a földgázelosztó által visszaigazolt nominálás.
(4) Ha a  6/B.  § (2)  bekezdés szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az  érintett átadási-átvételi ponton 
október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon vagy a  január, 
február és március hónapokban az éves és negyedéves legmagasabb lekötött összkapacitásnál nagyobb nominálást 
nyújtott be – legfeljebb a  nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig –, és azt a  földgázelosztó 
visszaigazolta, úgy a  földgázelosztó jogosult a  nem téli időszakra lekötött legnagyobb kapacitás után az  elosztási 
kapacitásdíjat vagy az elosztási alapdíjat – az (1) bekezdés szerint – egész évre érvényesíteni.”

 (2) Az R1. 30. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a  nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy 
a  rendszerhasználó a  nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után a  2.  melléklet IV.  pontja szerinti éves 
elosztási kapacitásdíjnak vagy az éves elosztási alapdíjnak a (2) bekezdés alapján megfizetett része feletti részét és 
pótdíjként a 2. melléklet IV. pontja szerinti éves elosztási kapacitásdíj vagy az éves elosztási alapdíj 50%-át köteles 
megfizetni. A  földgázelosztó a  jogosulatlan kapacitás igénybevételt legkésőbb az  adott gázévet követő 60. napig 
meghatározza, amit a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet.
(6) Az  átadási-átvételi pontonként igénybe vett legnagyobb órai kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben 
meghatározott időpontig kell megtenni.”

9. §  Az R1. 66. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti módosító határozatban megállapított mérték eltér a  megelőző, 
2015. április 1-jei lekötéseket figyelembe vevő időszakra megállapított mértéktől, úgy az  engedélyesek között 
elszámolásnak van helye.”

10. §  Az R1. 67. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben az  aukcióval érintett átadás-átvételi pontra e  rendelet szerint nem kell szállítási kapacitásdíjat 
megfizetni, úgy az  adott átadás-átvételi pontra meghirdetett aukció esetén az  aukciós felár és az  aukciós díj 
meghatározásakor kiinduló árként a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti átadás-átvételi pontra 
meghirdetett szállítási kapacitásdíjat kell alkalmazni.”

11. §  Az R1.
a) 24. § (5) bekezdésében a „az elosztóvezeték-tulajdonosok” szövegrész helyébe az „a földgázelosztók”,
b) 24.  § (5a)  bekezdésében a  „Az elosztóvezeték-tulajdonosok” szövegrész helyébe az  „A földgázelosztók”, 

a „földgázelosztó által tulajdonolt” szövegrész helyébe a „földgázelosztók által üzemeltetett”, az „összesített” 
szövegrész helyébe az „igénybevett összesített”,

c) 25. § (3) bekezdésében a „szerződéses” szövegrész helyébe a „szerződési”,
d) 53.  § (8)  bekezdésében és a  67.  § (5)  bekezdésében az  „a mindenkor” szövegrész helyébe a  „az aukció 

időpontjában”
szöveg lép.

12. § (1) Az R1. 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
 (2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R1. 2. melléklete az 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
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 (5) Az R1. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az R1. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (7) Az R1. a 7. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

13. §  Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdés ny) pontja, a 3/A. § (2) és (3) bekezdése, 3/B. §-a, 3/C. §-a, 13. § (5) bekezdése, 
53. § (2) bekezdése, 54. § (1) bekezdése, 55–59. §-a, 62–64. §-a, 67. §-a, 8. melléklete.

2. Az egyes energetikai rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (IV. 14.) MEKH rendelet módosítása

14. §  Az egyes energetikai rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (IV. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.) 4.  §-a 
és 12.  § (2)  bekezdése a  „napi kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra” szövegrész 
helyett a „napi kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett órákra”, az „1/365-öd részének 130%-ával” 
szövegrész helyett az „1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával” szöveggel lép hatályba.

15. §  Az R2. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 1. § (3) bekezdése, a 3. §, a 8. §, a 9. § (2) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése és a 19. § a) pontja 2015. október 
1-jén lép hatályba.”

16. §  Nem lép hatályba az R2. 5. §-a, 20. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 21. § c) pontja.

3. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. §, a 12. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 13. § 2015. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelethez
„2. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez

1 
 

I. 

a) Rendszerirányítási díj: 1 000 000 Ft/év 
b) Szagosítási alapdíj: 4 289 Ft/l 

II. 

Szállítási díjak 

 2. § (1) bekezdés  Szállítási 
kapacitásdíj 

[Ft/(MJ/h)/év] 

 Szállítási 
kapacitásdíj 

[Ft/(MJ/nap)/év] 

 Szállítási forgalmi díj 
(Ft/GJ) 

 a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja (kiadási 
pontok) 

272,81   

a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont) 46,26   
 a) pont aa) alpont aaf) alpontja 
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont) 

516,33   

 a) pont aa) alpont aag) alpontja 
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont) 

229,68   

 a) pont aa) alpont aac) alpontja 
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont) 

 21,42  

 a) pont aa) alpont aai) alpontja 
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont) 

 21,42 30,39 

 a) pont aa) alpont aad) alpontja 
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont) 

 21,42  

 a) pont aa) alpont aak) alpontja 
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont) 

 21,42  

 a) pont aa) alpont aan) alpontja 
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont) 

 21,42  

 a) pont aa) alpont aae) alpontja 
(hazai termelés betáplálási pont) 

 19,27  

 a) pont ac) alpont acb) alpontja 
(tárolói betáplálási pont) 

 7,93  

  

III. 

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében történő 
kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül) 

1. Elosztási díjak 

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

407,83    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  186,76 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  15 218 60,59 
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b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

401,68    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  152,87 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  14 633 60,59 

c.1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

361,24    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  114,19 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  11 698 20,71 

c.2) Elosztási átszállítási díj: 23,30 Ft/GJ 

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft., az 
OERG Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

353,90    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  126,10 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  11 325 20,36 

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

328,96    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  103,73 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  14 071 20,44 
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f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj 
Ft/GJ 

 Elosztási alapdíj 
Ft/év 

 Elosztási alapdíj 
Ft/m3/h/év 

 Elosztási forgalmi díj 
Ft/GJ 

 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

361,57    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  151,59 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  14 633 45,36 

2. Tárolási díjak 
Kitárolási díj: 5,74 Ft/GJ 
Betárolási díj: 37,86 Ft/GJ 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 

 

ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap) 

IV. 

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében történő 
kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül) 

1. Elosztási díjak 

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

23 425  58,26 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 740 37,58 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 350 33,21 

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

21 164  58,26 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 766 37,58 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 294 33,21 
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c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási kapacitásdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

13 405  59,17 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 365 39,94 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 352 40,00 

c2) Elosztási átszállítási díj: 23,30 Ft/GJ 

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft., az 
OERG Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási kapacitásdíj  Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

14 479  58,17 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 332 40,43 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 333 37,49 

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási kapacitásdíj  Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

15 088  60,41 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 424 30,51 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

  471 34,96 

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

20 369  58,16 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 546 36,35 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 521 31,99 
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2. Tárolási díjak 
Kitárolási díj: 5,74 Ft/GJ 
Betárolási díj: 37,86 Ft/GJ 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 

 

 

ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)” 

 
  

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ �𝐓𝐓𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌(𝟏𝟏𝟏𝟏;𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗
𝐁𝐁𝐁𝐁
𝐓𝐓𝐓𝐓
;𝟕𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗

𝐊𝐊𝐊𝐊
𝐓𝐓𝐓𝐓
) +

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌�𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏;𝐓𝐓𝐓𝐓𝐁𝐁𝐁𝐁�
+

𝟕𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌�𝟕𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏;𝐓𝐓𝐓𝐓𝐊𝐊𝐊𝐊�
� 
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1. Az ESZ rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értékek 

A szállítás díja az R. 4. melléklet 1.1.4.1. pontja szerinti reál hozamtényezővel (8,78%) kiszámítva:  

 Elosztói terület  Ft/MJ 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,260 
 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,260 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,308 
 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,309 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,281 

A szállítás díja 0%-os reál hozamtényezővel kiszámítva:  

 Elosztói terület  Ft/MJ 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,119 
 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,119 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,140 
 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,141 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,128 

  

2. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítés mértéke 

 Elosztói terület  Ft/MJ 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,141 
 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,141 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,168 
 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,168 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,153 

  

3. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás 
Visszatérítést igénylő rendszerhasználó neve: 
Adószáma 

I. Rendszerhasználó által közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt 
kedvezmény 

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai: 

 Zárt számla sorszám intervallum  Számlák 
darabszáma 

 Kedvezmény 

 nyitó számlaszám  záró számlaszám    Alapja (MJ)  Mértéke (Ft/MJ)  Értéke (Ft) 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:       
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II. Rendszerhasználó által nem közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt 
kedvezmény 

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai: 

 Zárt számla sorszám intervallum  Számlák 
darabszáma 

 Partner 
engedélyes neve  Kedvezmény 

 nyitó 
számlaszám 

 záró 
számlaszám 

     Alapja (MJ)  Mértéke (Ft/MJ)  Értéke (Ft) 

            
            
            
            
            
            
            
            
 Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:       

” 
  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 7379

3. melléklet a 3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelethez 8 
 

1. Az R1. 2. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„II. 

Szállítási díjak 

 2. § (1) bekezdés  Szállítási kapacitásdíj 
[Ft/(kWh/h)/év] 

 Szállítási forgalmi díj 
(Ft/MWh) 

 a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja 
(kiadási pontok) 

886,20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98,72 

a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont) 150,39 
 a) pont aa) alpont aaf) alpontja 
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont) 

1677,25 

 a) pont aa) alpont aag) alpontja 
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont) 

746,09 

 a) pont aa) alpont aac) alpontja 
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont) 

1669,53 

 a) pont aa) alpont aai) alpontja 
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási 
pont) 

1669,53 

 a) pont aa) alpont aad) alpontja 
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont) 

1669,53 

 a) pont aa) alpont aak) alpontja 
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási 
pont) 

1669,53 

 a) pont aa) alpont aan) alpontja 
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont) 

1669,53 

 a) pont aa) alpont aae) alpontja 
(hazai termelés betáplálási pont) 

1503,52 

 a) pont ac) alpont acb) alpontja 
(tárolói betáplálási pont) 

618,41  

” 

2. Az R1. 2. melléklet III. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. Tárolási díjak 
Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh 
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 

 
ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)” 

3. Az R1. 2. melléklet IV. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. Tárolási díjak 
Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh 
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 

 

 
ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)” 

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 ∗ �𝐓𝐓𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌(𝟑𝟑𝟑𝟑;𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 ∗
𝐁𝐁𝐁𝐁
𝐓𝐓𝐓𝐓
;𝟕𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 ∗

𝐊𝐊𝐊𝐊
𝐓𝐓𝐓𝐓
) +

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌�𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑;𝐓𝐓𝐓𝐓𝐁𝐁𝐁𝐁�
+

𝟕𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌�𝟕𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑;𝐓𝐓𝐓𝐓𝐊𝐊𝐊𝐊�
� 
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1. Az ESZ rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értékek 

A szállítás díja az R. 4. melléklet 1.1.4.1. pontja szerinti reál hozamtényezővel (8,78%) kiszámítva:  

 Elosztói terület  Ft/kWh 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói 
működési területén 

0,845 

 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar 
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,845 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési 
területén 

1,001 

 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt 
Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság elosztói működési területén 

1,004 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,913 

A szállítás díja 0%-os reál hozamtényezővel kiszámítva:  

 Elosztói terület  Ft/kWh 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói 
működési területén 

0,387 

 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar 
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,387 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési 
területén 

0,455 

 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt 
Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság elosztói működési területén 

0,458 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,416 

2. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítés mértéke 

 Elosztói terület  Ft/kWh 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói 
működési területén 

0,458 

 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar 
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,458 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési 
területén 

0,546 

 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt 
Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság elosztói működési területén 

0,546 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,497 

3. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás 

Visszatérítést igénylő rendszerhasználó neve: 
Adószáma 
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I. Rendszerhasználó által közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt 
kedvezmény 

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:  

 Zárt számla sorszám intervallum  Számlák   Kedvezmény 
 nyitó 

számlaszám 
 záró 

számlaszám 
 darabszáma  Alapja (kWh)  Mértéke (Ft/kWh)  Értéke (Ft) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:       

 

II. Rendszerhasználó által nem közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt 
kedvezmény 

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:  

 Zárt számla sorszám intervallum  Számlák   Kedvezmény 
 nyitó 

számlaszám 
 záró 

számlaszám 
 darabszáma  Alapja (kWh)  Mértéke (Ft/kWh)  Értéke (Ft) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:       

 ” 
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5. melléklet a 3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelethez
„8. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez 11 

 
A 2015. október 1-től alkalmazandó díjak 

I. 

a) Rendszerirányítási díj: 1 000 000 Ft/év 
b) Szagosítási alapdíj: 4 289 Ft/l 

II. 

Szállítási díjak 

 2. § (1) bekezdés  Szállítási kapacitásdíj 
[Ft/(kWh/h)/év] 

 Szállítási forgalmi díj 
(Ft/MWh) 

 a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja 
(kiadási pontok) 

886,20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98,72 

a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont) 150,39 
 a) pont aa) alpont aaf) alpontja 
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont) 

1677,25 

 a) pont aa) alpont aag) alpontja 
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont) 

746,09 

 a) pont aa) alpont aac) alpontja 
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont) 

1669,53 

 a) pont aa) alpont aai) alpontja 
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási 
pont) 

1669,53 

 a) pont aa) alpont aad) alpontja 
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont) 

1669,53 

 a) pont aa) alpont aak) alpontja 
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási 
pont) 

1669,53 

 a) pont aa) alpont aan) alpontja 
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont) 

1669,53 

 a) pont aa) alpont aae) alpontja 
(hazai termelés betáplálási pont) 

1503,52 

 a) pont ac) alpont acb) alpontja 
(tárolói betáplálási pont) 

618,41  

 

III. 

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében történő 
kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül) 

1. Elosztási díjak 

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

407,83    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  186,76 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  15 218 60,59 
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b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

401,68    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  152,87 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  14 633 60,59 

c.1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

361,24    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  114,19 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  11 698 20,71 

c.2) Elosztási átszállítási díj: 19,22 Ft/GJ 

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft., az 
OERG Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

353,90    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  126,10 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  11 325 20,36 

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

328,96    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  103,73 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  14 071 20,44 
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f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj 
Ft/GJ 

 Elosztási alapdíj 
Ft/év 

 Elosztási alapdíj 
Ft/m3/h/év 

 Elosztási forgalmi díj 
Ft/GJ 

 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

361,57    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  151,59 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  14 633 45,36 

 2. Tárolási díjak 
Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh 
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 

 
ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 

IV. 

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében történő 
kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül) 

1. Elosztási díjak 

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

23 425  58,26 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 740 37,58 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 350 33,21 

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

21 164  58,26 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 766 37,58 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 294 33,21 
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c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási kapacitásdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

13 405  59,17 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 365 39,94 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 352 40,00 

c2) Elosztási átszállítási díj: 19,22 Ft/GJ 

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft., az 
OERG Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási kapacitásdíj  Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

14 479  58,17 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 332 40,43 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 333 37,49 

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási kapacitásdíj  Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

15 088  60,41 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 424 30,51 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

  471 34,96 

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi 
díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

20 369  58,16 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 546 36,35 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 521 31,99 
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2. Tárolási díjak 

Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh 
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 

  
ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)” 

 
  

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 ∗ �𝐓𝐓𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌(𝟑𝟑𝟑𝟑;𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 ∗
𝐁𝐁𝐁𝐁
𝐓𝐓𝐓𝐓
;𝟕𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 ∗

𝐊𝐊𝐊𝐊
𝐓𝐓𝐓𝐓
) +

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌�𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑;𝐓𝐓𝐓𝐓𝐁𝐁𝐁𝐁�
+

𝟕𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌�𝟕𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑;𝐓𝐓𝐓𝐓𝐊𝐊𝐊𝐊�
� 
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6. melléklet a 3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelethez
„9. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez 16 

 
I. Az átmeneti időszak tekintetében a szállítási kapacitásokkal kapcsolatban alkalmazott átszámítás 

A lekötött kapacitások 25/0 °C referencia hőmérsékletű égéshő (GCV) alapú energiájának átszámítása a 15/15 °C referencia 
hőmérsékletű fűtőérték (NCV) alapú energiára: 

A 15/15 °C referencia hőmérsékletű, MJ/m3-ben kifejezett fűtőérték (NCV) és a 15 °C, 1,01325 bar referencia állapotú térfogat 

szorzataként meghatározott energiát 25/0 °C referencia hőmérsékletű, kWh/m3-ben kifejezett égéshő (GCV) és a 0 °C, 1,01325 bar 
referencia állapotú térfogat szorzataként meghatározott energiából a következő képlettel kell kiszámítani: 

E
15/15,NCV,MJ

 = E
25/0,GCV,kWh

 * K
ENERGIA

 

ahol: 

K
ENERGIA

 - a 25/0 °C referencia hőmérsékletű, kWh-ban kifejezett GCV alapú energia és a 

15/15 °C referencia hőmérsékletű, MJ-ban kifejezett NCV alapú energia közötti átszámítási tényező 
E

25/0,GCV,kWh
 - a 25/0 °C referencia hőmérsékletű égéshő (GCV) alapú energia, kWh 

E
15/15,NCV,MJ

 - a 15/15 °C referencia hőmérsékletű fűtőérték (NCV) alapú energia, MJ 

A fenti számítás az átmeneti időszakban a kapacitások meghatározása tekintetében végzendő el. Az átszámítás során 
alkalmazandó K

ENERGIA
 átszámítási tényező mértéke az egyes betáplálási és kiadási pontok és földgázminőségek esetében: 

K
ENERGIA

 (2H) import betáplálási pont = 3,2476 

K
ENERGIA

 (2H) tárolói betáplálási pont = 3,2493 

K
ENERGIA

 (2H) hazai termelés betáplálási pont = 3,2510 

K
ENERGIA

 (2H) kiadási pont = 3,2484 

K
ENERGIA

 (2S) = 3,2500 

K
ENERGIA

 (inert) = 3,2516 

II. A 2015. október 1-jétől a földgáztárolói kapacitások és a tárolói készlet tekintetében alkalmazott átszámítás 

A lekötött kapacitások és a tárolói készlet 15/15 °C referencia hőmérsékletű fűtőérték (NCV) alapú energiájának átszámítása  
25/0 °C referencia hőmérsékletű égéshő (GCV) alapú energiára: 

A 15/15 °C referencia hőmérsékletű, MJ/m3-ben kifejezett fűtőérték (NCV) és a 15 °C, 1,01325 bar referencia állapotú térfogat 

szorzataként meghatározott energiát 25/0 °C referencia hőmérsékletű, kWh/m3-ben kifejezett égéshő (GCV) és a 0 °C, 1,01325 bar 
referencia állapotú térfogat szorzataként meghatározott energiává a következő képlettel kell kiszámítani: 

E
15/15,NCV,MJ

 / K
ENERGIA

 = E
25/0,GCV,kWh

 

ahol: 

K
ENERGIA

 - a 25/0 °C referencia hőmérsékletű, kWh-ban kifejezett GCV alapú energia és a 

15/15 °C referencia hőmérsékletű, MJ-ban kifejezett NCV alapú energia közötti átszámítási tényező 
E

25/0,GCV,kWh
 - a 25/0 °C referencia hőmérsékletű égéshő (GCV) alapú energia, kWh 

E
15/15,NCV,MJ

 - a 15/15 °C referencia hőmérsékletű fűtőérték (NCV) alapú energia, MJ 

A fenti számítás 2015. október 1-jétől a kapacitások és a tárolói készlet meghatározása tekintetében végzendő el. Az átszámítás 
során alkalmazandó KENERGIA átszámítási tényező mértéke: 

K
ENERGIA

 = 3,2493” 

 
  



7388 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 

7. melléklet a 3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelethez
„10. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez 17 

 
Téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitás igazolásához szükséges adatszolgáltatás 

formai és tartalmi követelményei-sablon 
 
A rendszerhasználó írásban nyújtja be az igazolás iránti kérelmét a Hivatalhoz az alábbi táblázat elektronikus úton történő egyidejű 
megküldésével. 
 
Földgázelosztó* 1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Gázátadó 
állomás 

kódja 

Tervezett nem 
téli fogyasztási 

időszaki 
kapacitás 
lekötés** 
maximális 

mértéke*** 

Felhasználási hely 
kódja (POD) 

Tervezett nem téli 
fogyasztási 

időszaki kapacitás 
lekötés maximális 

mértéke 
(MJ/h)**** 

A 4. pont szerinti 
kapacitást igénybe 

vevő fogyasztási 
berendezés(ek) 

névleges 
(össz)teljesítménye 

(kW) 

Felhasználó nem téli 
fogyasztási időszaki 

tevékenységének 
megnevezése***** 

Átadó 1  POD 1    
Átadó 1  POD 2    
Átadó 1  POD 3    
Átadó 2  POD 4    
Átadó 2  POD 5    
Átadó 2  POD 6    
Átadó 3  POD 7    

…  …    
 
Magyarázat: 
Szürke cella nem kitöltendő 
* Földgázelosztónként külön adatlapon 
** Égéshő alapú kWh/h, ill. fűtőérték alapú MJ/h mértékegységben kifejezett kapacitás (a mértékegységek átszámítására vonatkozó, 
Tarifarendelet szerinti módszertan alapján) 
*** A 4. oszlopban POD-onként feltüntetett kapacitások gázátadó állomásonként esetleges egyidejűséggel számított összesített 
kapacitásértéke 
**** Az 5. oszlopban POD-onként feltüntetett teljesítményekhez az adott gázévben szükséges kapacitásérték, melynek fűtőérték 
alapon számított mértéke nem lehet magasabb az 5. oszlopban POD-onként feltüntetett maximális értéknél 
***** Tájékoztató jellegű felsorolás (egy cellában felsorolva)” 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 20/2015. (VI. 12.) BM rendelete
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat 
ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 
68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25.  § f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 6. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím és a  2.  melléklet tekintetében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az  egyes 
törvényeknek az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1., 4., 6., 9. és 11.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

1. §  A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a  fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: 70/2012. BM rendelet) 4. §-a a következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a  fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, valamint a  rendészeti feladatokat ellátó személyek, 
segédfelügyelők, valamint a  személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) 
BM  rendelet módosításáról szóló 20/2015. (VI. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően 
használt, az R.-rel megállapított 4. mellékletnek nem megfelelő egyen- és formaruhák tovább használhatóak azok 
viselési idejének lejártáig.”

2. §  A 70/2012. BM rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök 
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

3. §  A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a  segédfelügyelők, valamint a  személy- és vagyonőrök képzéséről 
és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: 68/2012. BM rendelet) 5.  melléklete 
a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 20/2015. (VI. 12.) BM rendelethez
„4. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

Halászati őrök egyenruhája

A B C D

Ruházati cikk megnevezés Irányszín
Mennyiség/ 

Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő 

(hónap)

1. Téli kabát (dzseki)* zöld 1 db 36

2. Átmeneti kabát* zöld 1 db 24

3. Esőkabát és esőnadrág zöld 1 db 24

4. Nyári nadrág zöld 2 db 12

5. Téli nadrág zöld 2 db 12

6. Hosszú ujjú ing* zöld 2 db 12

7. Pulóver* zöld 1 db 12

8. Pamut póló (3 db rövid ujjú, 1 db hosszú ujjú) zöld vagy fehér 4 db 12

9. Félcipő (vízálló) barna 1 pár 12

10. Bakancs (vízálló) barna 1 pár 36

11 Téli kesztyű (ötujjas) barna 1 pár 24

12. Derékszíj (bőr nadrágszíj) barna 1 db 36

13. Gumicsizma (–20 °C-ig) zöld vagy barna 1 pár 24

14. Téli szolgálati sapka zöld 1 db 12

15. Nyári szolgálati sapka zöld 1 db 12

16. Mellény* zöld 1 db 24

17. Láthatósági mellény
sárga vagy 

narancs
1 db 12

A B C

Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/Mennyiségi egység Tervezett viselési idő (hónap)

1. Névkitűző 1 db –

2. Jelvény 1 db –

3. Bilincstok** 1 db –

4. Gázspray tok 1 db –

5. Rendőrbot tartó karika 1 db –

A *-gal jelölt ruházati elemek hátoldalán fekete színű nyomtatott nagybetűkkel az „ÁLLAMI HALÁSZATI ŐRZÉS” felirat 
szerepel kizárólag az  állami alkalmazásban lévő (közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló) halászati 
őrök esetében.
** Kizárólag az  állami alkalmazásban lévő (közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló) halászati őrök 
részére.”
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2. melléklet a 20/2015. (VI. 12.) BM rendelethez

A 68/2012. BM rendelet 5. melléklete a következő 11–13. ponttal egészül ki:
(Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú 
képesítések és képzettségek a következők:)
„11. a katonai biztonsági és általános felderítő szakon vagy az igazgatásszervező szakon szerzett oklevél,
12. a katonai felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevél,
13. a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítés.”

Az emberi erőforrások minisztere 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelete
egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés k) és m)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § és a 3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3.  §, valamint a  4–6.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(6)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R1. 17. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  A törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, 
az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a  teljesítmények 
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1.  melléklete a  4.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R3. 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R3. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere



7392 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 

1. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez

 1. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű része a „94610” megjelölésű sort 
követően a következő sorokkal egészül ki:

(Kód Index Tevékenység megnevezése Pont)

„94616 48 Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése 3535

94618 48 Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek 
Dévény-módszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése

2151”

 2. Az  R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az  alábbi intézetekben 
végezhetők, a  szakmai feltételektől és igényektől függően az  OEP-pel kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű része a következő 48 ponttal egészül ki:

„48

2505 Dévény Anna Alapítvány”

2. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez

Az R1. 17. számú mellékletében foglalt, „A járóbeteg-szakellátás egyes tevékenységeinek minimális ellátási ideje” 
megjelölésű táblázat a „93621” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(Kód Név Idő (perc))

„

94616 Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése 70

94618 Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek 
Dévény-módszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése

40

”

3. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez

 1. Az  R2. 2. számú melléklet EÜ100 34/a. és EÜ100 34/b.  pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” című táblázatban 
a „Budapest”, „Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet” sort követően a „Budapest”, „Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet” sor helyébe a következő sor lép:

(Város Intézmény neve)

„

Budapest Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
”

 2. Az  R2. 2. számú melléklet EÜ100 53/a. és EÜ100 53/b.  pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” című táblázat 
a „Budapest”, „Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet” sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(Város Intézmény neve)

„

Budapest Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Debrecen Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
”
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4. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez

Az R3. 1.  melléklet „6. Kiemelt szakterületek elszámolására vonatkozó általános szabályok” megjelölésű rész 
„6.1. Gyógytornász, gyógymasszőr és fizioterápiás szakdolgozó által végezhető egészségügyi eljárások” megjelölésű 
részében foglalt táblázat a következő 77a. és 77b. sorral egészül ki:

(1. OENO kód Egészségügyi eljárás)

„

77a. 94616 Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése

77b. 94618 Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek 
Dévény-módszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése

”
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5. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez

Az R3. 2. melléklet „I. Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciája” megjelölésű táblázata a „94610” megjelölésű sort 
követően a következő sorokkal egészül ki: 

1 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
„ 

94616 * Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése     O        
94618 * Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel történő nyak-, 

koponya-, arc-, szájkezelése 
    O        

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 

 X                            94616 
 X                            94618 

” 
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6. melléklet a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelethez

Az R3. 3. melléklete a „94610 Gyakorlatok ellenállással szemben” megjelölésű részt követően a következő részekkel 
egészül ki:
„94616* Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése
Csecsemők és kisgyermekek egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelése (idegfejlődési zavar, idegrendszeri 
sérülés esetén) az egész test összes idegvégződésének a Dévény-módszer rendszerében meghatározott módon, 
fejtől az alsó végtagig kézzel történő direkt ingerlése útján.
94618* Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel történő nyak-, 
koponya-, arc-, szájkezelése
Csecsemők, kisgyermekek arc-, száj-, garat- és gégeizmok területének komplex habilitációs kezelése (idegfejlődési 
zavar, idegrendszeri sérülés esetén) – nyelési, szopási problémás tünetek, beszédhiba tünetei – a nyak, koponya, arc- 
és szájüregben elérhető idegvégződéseknek a Dévény-módszer rendszerében meghatározott módon, az érintett 
testtájak kézzel történő direkt ingerlése útján.”
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé a Nemzeti 
Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról:

A Kúria a 2015. június 9-én kelt
– Knk.37.357/2015. számú végzésében a  Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezésre 
irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 51/2015. számú határozata
– Knk.IV.37.359/2015/3. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezésre 
irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 54/2015. számú határozata
ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmeket elutasította, a határozatokat helybenhagyta.

A határozatok megtekinthetők a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2015. június 9.

  Dr. Kozma György s. k.,
  a tanács elnöke

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé a Nemzeti 
Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról:

A Kúria a 2015. június 9-én kelt
– Knk.IV.37.341/2015/3. számú végzésben a  Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezésre 
irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 49/2015. számú határozata
– Knk.37.342/2015. számú végzésben a  Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezésre 
irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 43/2015. számú határozata
ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmeket elutasította, a határozatokat helybenhagyta.

A határozatok megtekinthetők a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2015. június 9.

  Dr. Kalas Tibor s. k.,
  a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 26/2015. (VI. 12.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*

 1.  Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014.  
(V. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés
az Európai ügyek bizottságába

dr. Tóth Bertalan (MSZP) helyett
dr. Legény Zsoltot (MSZP),

a Vállalkozásfejlesztési bizottságba

Kiss László (MSZP) helyett
Horváth Imrét (MSZP)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2.  Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba

Lukács Zoltán (MSZP) helyett
Kiss Lászlót (MSZP),
dr. Legény Zsolt (MSZP) helyett
Gőgös Zoltánt (MSZP)

a bizottság tagjává megválasztja.

 3.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Mirkóczki Ádám s. k., Móring József Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2015. június 8-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 268/2015. (VI. 12.) 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 Rahul Chhabra rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Indiai Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2015. május 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. június 3.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02975-2/2015.

A köztársasági elnök 269/2015. (VI. 12.) 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 Aleksandar Dragičević rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Bosznia-Hercegovina magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2015. május 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. június 3.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02976-2/2015.
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A köztársasági elnök 270/2015. (VI. 12.) 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 Yusupha Alieu Kah rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Gambiai Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, párizsi székhellyel.

Budapest, 2015. május 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. június 3.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03121-2/2015.

A köztársasági elnök 271/2015. (VI. 12.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
37.  § (8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára  – 
a  Debreceni Református Hittudományi Egyetemen Dr. Bölcskei Gusztáv egyetemi tanárt 2015. július 1. napjától 
2017. július 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2015. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. május 27.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02856-2/2015.
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A köztársasági elnök 272/2015. (VI. 12.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  belügyminiszter BM/9116-1/2015. számú előterjesztésére – Modosan Zeljko (születési hely, idő: 
Nagybecskerek [Jugoszlávia], 1974. szeptember 15.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. május 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03021-3/2015.

A köztársasági elnök 273/2015. (VI. 12.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9098-1/2015. számú előterjesztésére – Popovic Nenad (születési hely, idő: Újvidék 
[Jugoszlávia], 1978. szeptember 11.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. május 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03023-3/2015.
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A köztársasági elnök 274/2015. (VI. 12.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9118-1/2015. számú előterjesztésére – Galetic Milos (születési hely, idő: Újvidék 
[Jugoszlávia], 1974. június 13.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. május 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03024-3/2015.

A köztársasági elnök 275/2015. (VI. 12.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/9119-1/2015. számú előterjesztésére – Popovics Volodimir (névmódosítás előtti 
neve: Popovics Volodimir Volodimirovics; születési hely, idő: Szőllősvégardó [Szovjetunió], 1986. július 22.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. május 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03026-3/2015.
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A köztársasági elnök 276/2015. (VI. 12.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  belügyminiszter BM/9120-1/2015. számú előterjesztésére – Spinyovics Sándor (névmódosítás 
előtti neve: Spinyovics Olekszandr Volodimirovics; születési hely, idő: Ilonca [Ukrajna], 1993. október 25.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. május 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. május 27.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03027-3/2015.

A Kormány 1379/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a szakképzési centrumokkal való kiegészítéséről

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet 
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének 7. Szakképzési centrumok címmel történő kiegészítését.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. július 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1380/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek 
Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges 
megállapításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és az  Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az  Egyesült Nemzetek 

Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;
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 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1381/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a Kárpát-medencei Tehetségkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról

 1.  A Kormány
a) egyetért a  magyar irodalmi élet felfrissítésének, a  kortárs magyar irodalom élővé és olvasottá tételének, 

illetve az irodalmi tehetségkutatás támogatásának szükségességével;
b) az  a)  pontban meghatározott cél érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert az  állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében, valamint a szükséges források 
biztosítása tekintetében a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy a Kárpát-medencei 
Tehetségkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 150 millió forintos alaptőkével, a  Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az  állam nevében, kizárólagos állami tulajdonú 
társaságként kerüljön megalapításra.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány 2015. május 18. napján együttműködési megállapodást (a  továbbiakban: Megállapodás) kötött Debrecen Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke 

útján, a nemzetgazdasági miniszter és az emberi erőforrások minisztere közreműködésével tegye meg a szükséges 
intézkedéseket Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a  Debreceni Egyetem együttműködésében 
megvalósítandó innovációs fejlesztési projektek támogatására, 5 milliárd forint fejlesztési forrás bevonásának 
biztosításával;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
elnöke útján

 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. július 31.

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter közreműködésével tegye meg 
a  szükséges intézkedéseket Debrecen közösségi közlekedése – beleértve a  Debreceni vasúti Nagyállomás 
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megépítését is – korszerű szervezését és működtetését biztosító intermodális közlekedési csomópont kialakításának 
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében történő támogatása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. a korábbi döntéseit megerősítve támogatja új ipari park kialakítását Debrecenben, amelynek keretében felhívja 
a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen javaslatot a  Kormány számára az  új ipari terület kialakításának 
támogatását biztosító intézkedésekre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  belügyminisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyenek 
javaslatot a Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztésének, ennek keretében új II. kategóriájú műszeres 
leszállító rendszer (ILS) kiépítésének és fenntartásának támogatására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve 
vizsgálja meg angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény Debrecenben történő létrehozásának 
lehetőségét, kiterjedve a működtetés intézményi modelljére és a kormányzati szerepvállalás formájára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 6. egyetért a város és térsége kulturális életében betöltött szerepének erősítése céljából a Csokonai Nemzeti Színház 
felújításának támogatásával, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 
tegyék meg a  szükséges intézkedéseket a  színház teljes körű felújításának uniós fejlesztési források bevonásával 
történő támogatására;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: első ütem, a tervezés lezárására: 2016. március 31.
 második ütem, a teljes körű felújítás megkezdése legkésőbb: 2018. március 15.

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyenek javaslatot 
a Kormány részére a debreceni Nagyerdő program befejezésének támogatására;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a program megvalósítására: 2018. március 15.

 8. munkacsoportot alakít az  érintett minisztériumok és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőinek 
bevonásával a menekülteket befogadó állomás körülményeinek áttekintésére.

Felelős: belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány 2015. május 26. napján együttműködési megállapodást (a  továbbiakban: Megállapodás) kötött Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A  Kormány a  Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása 
érdekében
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  város és a  térség 

életminőségének javítása érdekében – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve – 
vizsgálja meg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház belgyógyászati és onkológiai célú fejlesztésének 
lehetőségét;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. támogatja a  város oktatási célú fejlesztési terveit, ennek keretében a  középfokú oktatási intézmények megfelelő 
elhelyezését, korszerű képzési körülményeket biztosító, a  művészeti és sport funkciókat is integráló campus 
kialakítását, és felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által előkészített fejlesztési koncepciót terjesszék a Kormány elé;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a fejlesztési koncepció önkormányzat általi elkészítését követően azonnal

 3. támogatja a  város kulturális és turisztikai vonzerejének növelése érdekében a  város idegenforgalmi és 
infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósulását, ennek keretében
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  város új kulturális 

arculatának kialakítása jegyében tegyék meg a szükséges intézkedéseket az új kulturális negyed kialakítását 
szolgáló Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges tervek támogatása érdekében;

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető 
minisztert, hogy tegyék meg a  szükséges intézkedéseket a  belváros élhetőségének javítását szolgáló 
Zichy-liget projekt uniós fejlesztési források bevonásával történő támogatására;
Felelős: az a) alpont pont tekintetében:
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 a b) alpont tekintetében:
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, 
hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának javaslata alapján, az önkormányzattal együttműködve 
gondoskodjanak a  városi lakókörnyezet fejlesztését, az  életminőség javítását, valamint az  ökológiai és környezeti 
terheltség csökkentését szolgáló program kidolgozásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

 5. a város turisztikai vonzerejét szolgáló fejlesztési programok kormányzati támogatással történő megvalósításával 
egyetértve felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyenek 
javaslatot a  Kormány részére a  Velencei-tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító 
rehabilitációját, valamint infrastrukturális fejlesztését szolgáló intézkedésekre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. július 15.
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 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  nemzetgazdasági minisztert, az  emberi erőforrások miniszterét és 
a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyenek javaslatot a  Kormány részére egy Székesfehérváron 
megvalósítandó új multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok tervei elkészítésének támogatására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 7. munkacsoportot alakít az  érintett minisztériumok és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviselőinek bevonásával a  Székesfehérvár–Börgönd repülőtér és ipari terület fejlesztési lehetőségeinek 
áttekintésére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1384/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a védett személyek közúton történő utazásbiztosításához szükséges járművek beszerzéséről

 1. A Kormány egyetért a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
alapján a védett személyek közúton történő utasbiztosításához szükséges járművek beszerzésével.

 2. A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  védett személyek közúton történő utasbiztosításához 
szükséges járművek beszerzése érdekében gondoskodjon
a) 351,5 millió forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról a  Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 7. Rendőrség cím,

b) 384,0 millió forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 
4. Terrorelhárítási Központ cím,

c) 135,0 millió forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím

javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. július 31.

 3. A Kormány felhívja a  belügyminisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjanak olyan 
szabályozási környezet kialakításáról, amely alapján a  beszerzésre kerülő gépjárművek csak delegációs célokra 
használhatók.

Felelős: belügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2015. július 31.

 4. Az 1.  pont szerint megvalósuló beszerzések mentesülnek a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési 
szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1385/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
állami ingatlan Magyar Lovas Szövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján a  Magyar Lovas Szövetség 

által átvállalt közfeladat – így különösen kiemelt nemzetközi sportrendezvény magyarországi megrendezése, mint 
közérdekű cél – ellátásának elősegítése érdekében úgy határoz, hogy az állami tulajdonban lévő Fábiánsebestyén 
0215/3 helyrajzi számú ingatlant a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
versenyeztetés mellőzésével, 2015. október 15-ig adja használatba a Magyar Lovas Szövetség részére;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott használatba adási szerződés megkötése 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1386/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
Magyarország Taskenti, Addisz-Abebai, Manilai, Wellingtoni, Accrai és Luandai Nagykövetségének 
megnyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy

a) Taskent székhellyel, 2015. október 1-jével magyar nagykövetség nyíljon Üzbegisztánban, és az üzbegisztáni 
nagykövetség konzuli kerülete Üzbegisztán egész területére terjedjen ki;

b) Addisz-Abeba székhellyel, 2015. október 1-jével magyar nagykövetség újranyíljon Etiópiában;
c) Manila székhellyel 2016. március 1-jével a magyar nagykövetség újranyíljon a Fülöp-szigeteken, és a manilai 

nagykövetség konzuli kerülete a Fülöp-szigetek egész területére terjedjen ki;
d) Wellington székhellyel 2016. március 1-jével a  magyar nagykövetség nyíljon Új-Zélandon, és az  új-zélandi 

nagykövetség konzuli kerülete Új-Zéland és a csendes-óceáni szigetvilág egész területére terjedjen ki;
e) Accra székehellyel 2016. március 1-jével a  magyar nagykövetség újranyíljon a  Ghánai Köztársaságban, és 

az accrai nagykövetség konzuli kerülete a Ghánai Köztársaság egész területére terjedjen ki;
f ) Luanda székhellyel 2016. március 1-jével a magyar nagykövetség újranyíljon az Angolai Köztársaságban, és 

a luandai nagykövetség konzuli kerülete az Angolai Köztársaság egész területére terjedjen ki (a továbbiakban 
együtt: külképviseletek);

 2. tudomásul veszi, hogy
a) Magyarország Jakartai Nagykövetségének konzuli kerülete a  Manilai Nagykövetség megnyitásával 

a Fülöp-szigetek területével;
b) Magyarország Canberrai Nagykövetségének konzuli kerülete a  Wellingtoni Nagykövetség megnyitásával 

Új-Zéland területével és a csendes-óceáni szigetvilág;
c) Magyarország Nairobi Nagykövetségének konzuli kerülete az  Addisz-Abebai Nagykövetség megnyitásával 

az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság területével;
d) Magyarország Abujai Nagykövetségének konzuli kerülete az  Accrai Nagykövetség megnyitásával a  Ghánai 

Köztársaság területével;
e) Magyarország Pretoriai Nagykövetségének konzuli kerülete a  Luandai Nagykövetség megnyitásával 

az Angolai Köztársaság területével csökken;
 3. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert a  külképviseletek nyitásához szükséges diplomáciai lépések 

megtételére és az érintett országok külügyminisztériumainak tájékoztatására, – ideértve a konzuli kerületek 2. pont 
szerinti csökkenéséről szóló tájékoztatást is – továbbá megbízza a  külképviseletek megnyitásával összefüggő 
feladatok végrehajtásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal
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 4. tudomásul veszi, hogy az  1. a) és b)  pontban jelzett külképviseletek megnyitásával, illetve újranyitásával 
kapcsolatosan a  kiküldötti és a  helyi alkalmazotti létszám, továbbá az  egyszeri beruházási és működési kiadások 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2015. évi költségvetésében nem kerültek megtervezésre, ezért erre többlet 
költségvetési előirányzat biztosítása szükséges a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet számára;

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  külképviseletek nyitásához szükséges 675,4 millió forint fedezetet 
biztosítsa a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2015. augusztus 31.

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1. a) és b)  pontokban 
jelzett külképviseletek működésével kapcsolatos 911,1 millió forint kiadás 2016. évtől a  XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet költségvetésében beépülő jelleggel kerüljön tervezésre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2016. január 1.

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1. c)–f )  pontokban 
jelzett külképviseletek 2016. évi működésével kapcsolatos kiadások fedezetére 2960,2 millió forint összeg a   
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 2016. évi költségvetésében kerüljön biztosításra;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2016. január 1.

 8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy 2017. évtől kezdődően az   
1. c)–f )  pontokban jelzett külképviseletek éves működésével kapcsolatos kiadások fedezetére 2152,7 millió forint 
összeg a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet költségvetésében 2017. évtől beépülő jelleggel kerüljön 
biztosításra;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2017. évi költségvetés tervezésekor

 9. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert a külképviseletek nyitásához kapcsolódó
feladatok teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1387/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról

A Kormány
 1. támogatja a  nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (a  továbbiakban: IFRS-ek) egyedi beszámolási célokra 

történő hazai alkalmazását;
 2. jóváhagyja az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő magyarországi bevezetésének ütemezését a következők 

szerint:
a) a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által felügyelt intézmények kivételével 2016. január 1-jétől 

választható
aa) azon vállalkozások számára, amelyek értékpapírjait az  Európai Gazdasági Térség (a  továbbiakban: 

EGT) bármely tagállamának szabályozott piacán forgalmazzák,
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ab) anyavállalati döntés alapján azon vállalkozások számára, amelyek legfelsőbb anyavállalata 
a konszolidált beszámolóját az IFRS-ek alapján készíti el;

b) 2017. január 1-jétől kötelező
ba) azon vállalkozások számára, amelyek értékpapírjait az  EGT bármely tagállamának szabályozott 

piacán forgalmazzák,
bb) a hitelintézetek és a hitelintézetekkel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi 

vállalkozások számára, a szövetkezeti hitelintézetek és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjában 
részt vevő egyéb hitelintézetek, valamint egyes kisebb méretű hitelintézetek kivételével;

c) 2017. január 1-jétől választható
ca) a biztosítók számára, a szolvencia II. szabályozás alá nem tartozó biztosító egyesületek kivételével,
cb) az MNB felügyelete alá tartozó, az  előzőekben nem említett intézmények számára, a  pénztárak 

kivételével,
cc) az előzőekben nem említett, könyvvizsgálati kötelezettség alá eső társaságok számára;

d) 2018. január 1-jétől kötelező a  szövetkezeti hitelintézetek és a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjában 
részt vevő egyéb hitelintézetek, valamint a bb) alpont szerinti egyes kisebb méretű hitelintézetek számára;

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával az  IFRS-ek 
egyedi beszámolási célokra történő alkalmazásával érintett jogszabályok módosításait a  2.  pontban foglaltaknak 
megfelelően készítse elő;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával
Határidő: 2015. szeptember 30.

 4. felhívja a  feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az  IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő 
alkalmazásával összefüggésben az érintett szakemberek képzéséhez szükséges képzési költségek fedezetéről saját 
hatáskörben gondoskodjanak;

Felelős: a feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: folyamatosan

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az IFRS-ek és azok kiegészítései teljes körű magyar nyelvű fordításáról, 
a  már rendelkezésre álló fordítások ellenőrzéséről, javításáról, valamint az  IFRS Foundation által kibocsátott 
szakkönyvek magyar nyelvre történő fordításáról, azok Magyarországon bárki számára hozzáférhetővé tételéről és 
a felmerülő költségek fedezetéről gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az éves költségvetések tervezése során

 6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával az IFRS-ek egyedi 
beszámolási célokra történő bevezetése kapcsán a statisztikai és kapcsolódó informatikai rendszer felkészítéséhez 
a Központi Statisztikai Hivatal számára megfelelő forrást biztosítson;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. július 15.

 7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg a  4-6.  pontokban rögzített feladatok 
költségeinek a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program kerete terhére történő finanszírozási 
lehetőségét.

Felelős: a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság működési forrásának átadásához szükséges fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1.  a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 19.  § 

(1)  bekezdés a)  pontjában és az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § 
(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 48  253  000 forint tartós átcsoportosítását a  Kvtv. 
1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 
cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára 
az 1. melléklet szerint;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

 2.  az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetnél keletkezett 40  640  000 forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak 
a 2. melléklet szerinti átcsoportosítását.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XIV. Belügyminisztérium

003704 1
K1 36 286 6 953
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 947 1 879
K3 Dologi kiadások 2 020 183

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 -36 286 -6 953
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -9 947 -1 879
K3 Dologi kiadások -2 020 -183

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 48 253 9 015
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -48 253 -9 015

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 10

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 48 253 48 253
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban 

Belügyminisztérium igazgatása

T Á M O G A T Á S A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

1 példány
2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

B E V É T E L A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

ezer forintban 

Személyi juttatások

Személyi juttatások
Belügyminisztérium igazgatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

K I A D Á S O K A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

ezer forintban 

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   b) a következő év költségvetésébe beépülő
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2. melléklet az 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozathoz
2. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 40 640
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
34 Infokommunikációs ágazati programok

1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció
K5 Egyéb működési célú kiadások -40 640

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1389/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján 20,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb 
szociális feladatok támogatása alcím, 6. Családpolitikai Programok jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1389/2015. (VI. 12.) Korm. határozathoz

1. melléklet a        /2015. (       ) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

296513 6 Családpolitikai Programok
K5 Egyéb működési célú kiadások 20,0

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -20,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

296513 6 Családpolitikai Programok 20,0

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 20,0 20,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1390/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programjáról

 1. A Kormány
a) a  Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a  Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, 

valamint  a  Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 
126/2008. (XII. 4. ) OGY határozat 1. számú mellékleteként elfogadott, 2008–2028. évekre vonatkozó Nemzeti 
Tehetség Programban meghatározott célkitűzések végrehajtása érdekében a 2015–2016. évekre
aa) egységes, komplex, nemzeti tehetségazonosítási, kiválasztási és az  egyéni fejlesztésen alapuló 

tehetséggondozó rendszer kialakítását;
ab) a  rendelkezésre álló források költséghatékony felhasználását, a  források felhasználásának 

összehangolását, a magyar tehetségsegítés eredményeinek hazai, az Európai Unió tagállamaival és 
más államokkal való megismertetését;

ac) a  tehetségsegítő programok folyamatos működtetését, a  tehetségsegítő hagyományok őrzését és 
gazdagítását, a  hazai, a  hazai nemzetiségi és a  határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek 
nemzeti együttműködésének segítését;

ad) hosszú távú, kiszámítható és komplex tehetségfejlesztő programok megvalósításának elősegítését;
ae) a  tehetségfelismerés és tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez való hozzáférés 

különbségeinek feltárását és a  hozzáférés esélyeinek javítását, különös tekintettel a  roma 
tanulók, a  fogyatékossággal élők, és a  hátrányos helyzetű kistérségekben élő tehetséges fiatalok 
tehetségsegítő programokba történő bevonására;

af ) a kiemelkedő tehetségek támogatását;
ag) a  tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet biztosítását, a  tehetséges fiatalok 

társadalmi felelősségvállalásának erősítését és annak elősegítését, hogy a  tehetséges magyar 
fiatalok tudásukat és tehetségüket hosszú távon Magyarországon kamatoztassák;

ah) a külföldi programokban részt vevő tehetséges magyar fiatalok hazatérésének ösztönzését;
ai) a  tehetséggondozásban érintett szereplők szakmai tevékenységének fejlesztését, 

a tehetségfejlesztési programok eredményességének és hatékonyságának vizsgálatát; továbbá
aj) a tehetségsegítő személyek és szervezetek fokozottabb megbecsülését

 jelöli meg a cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként;
b) elfogadja az  1.  mellékletben foglalt, 2015–2016. évekre vonatkozó cselekvési programot, melyet 

a rendelkezésre álló források figyelembevételével kell végrehajtani;
c) felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy működjenek közre a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásában.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Hatályát veszti a  Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009–2010. évi cselekvési programjáról szóló 

1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1390/2015. (VI. 12.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja

I.  A hazai és a határon túli tehetséges tanulók, fiatalok támogatása
 I.1. Támogatni kell

a) a  matematikai, a  természettudományos, a  technikai, digitális, valamint a  szakmatanuláshoz szükséges 
kompetenciák erősítését segítő programokat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 200 támogatott program
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b) a köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programokat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 200 támogatott köznevelési program, amelyből legalább 20 kisiskolai összefogással 

valósul meg
 legalább 50 támogatott kulturális program

c) hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását 
felvállaló tehetséggondozó programokat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 150 támogatott program

d) a tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjait;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 150 támogatott program

e) a sportágválasztó rendezvényeket;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 100 támogatott program

f) a  szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozását és az  ezt segítő alkotópedagógiai 
műhelyek működését;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 50 támogatott program

g) a fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő 
programokat, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételét;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább támogatott 60 program

h) a  tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló 
tehetséggondozó programok megvalósítását, valamint a  tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésüket, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válását;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 80 támogatott program

i) a tehetséges határon túli magyar középiskolás tanulókat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 600 fő támogatása

j) az  Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV), a  Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi 
Tantárgyak Versenye (SZÉTV) és az  Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) megszervezését, 
továbbá a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyeket;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 80 verseny és konferencia

k) a  tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való 
részvételét;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 100 támogatott program

l) a hazai és a határon túli Tudományos Diákkörök műhelyeit és rendezvényeit, továbbá a hallgatók és oktatóik 
részvételét az Országos Tudományos Diákköri Konferencián;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
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Indikátor: legalább 1500 támogatott hallgató és oktató
 legalább 50 támogatott műhely

m) a felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programokat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 10 támogatott program

n) az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumokat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 100 támogatott pályázat

o) a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programokat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 50 támogatott program

p) a  tehetséges magyar fiatalok munkavállalását, a  külföldi programokban résztvevő magyar tehetségek 
hazatérését, gyakornoki tevékenységét.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 25 fiatal támogatása

 I.2. A minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkezők számára biztosítani kell a folyamatos támogatást.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 60 támogatott minősített műhely

 I.3. Egyedi fejlesztéssel és speciális, akár ösztöndíj típusú támogatással kell segíteni a  kiemelkedően tehetséges 
fiatalokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 400 támogatott tehetség

II.  A hazai és a határon túli tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek támogatása
 II.1. Támogatni kell

a) szakmai elismerés révén a  kiemelkedő tehetséggondozó személyeket, szervezeteket, közösségeket, 
programokat és megjelenésüket a  médiában, valamint a  tehetséges fiatalok médián keresztüli 
megismertetését;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 200 szakmai elismerés
 legalább 50 médiamegjelenés

b) a tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzését határon innen és túl;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 500 fő képzése

c) a hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsokat, tehetségfejlesztő szervezeteket és közösségeket, továbbá 
a tehetségsegítő szervezetek hálózatainak kialakulását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 60 támogatás

 II.2. Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatásával elő kell segíteni a  tehetséget felismerő és 
elismerő, a  tehetség kibontakozását támogató családi háttér kialakulását, valamint támogatni kell a  tehetséges 
gyermekek családi hátterének megerősítését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 180 támogatott program
 legalább 1280 család támogatása
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III.  A  Nemzeti Tehetség Program megvalósításának segítése, szakmai, intézményi és információs rendszerének 
továbbfejlesztése

 III.1. Működtetni kell a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
Indikátor: 4 ülés

 III.2. A tehetséggondozó programok támogatását a tanév rendjéhez kell igazítani.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. szeptember 30., ezt követően folyamatosan
Indikátor: –

 III.3. Létre kell hozni és működtetni kell a  tehetségazonosítás és tehetséggondozás koordinációját, valamint 
a tehetségkövetést támogató információs rendszert.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: létrehozás határideje: 2016. március 31.
 működtetés: 2017. június 30.
Indikátor: az információs rendszer kialakításra kerül

 III.4. Támogatni kell
a) a  Budapesti Európai Tehetségközpont működését, stratégiai továbbfejlesztését, valamint európai 

tehetséghálózati munkáját;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
Indikátor: 1 nemzetközi konferencia;
 Európai Tehetségközpontként 25 Európai Tehetségpont akkreditálása

b) a  Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvényeket, kiadványokat, tanulmányok 
megjelenését;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 2 tanulmánykötet
 legalább 20 rendezvény

c) a tehetséggondozáshoz kapcsolódó szakmai párbeszédet.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: legalább 4 konferencia

 III.5. Ki kell dolgozni
a) a  tehetséggondozásban érintett szereplők szakmai tevékenysége vizsgálatának, a  tehetségfejlesztési 

programok eredményességének és hatékonyságának mérési rendszerét, és felmérést kell készíteni ezen 
programok helyzetéről. Elő kell segíteni a tehetséggondozásban érintett szereplők szakmai tevékenységének 
fejlesztését, támogatni kell a jó gyakorlatok széleskörű elterjesztését;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: 1 módszertani kiadvány
 1 felmérés
 2 kiadvány a jó gyakorlatokról
 szakmai fejlesztő-tréningen részt vevő szakemberek száma (legalább 400 fő)

b) a minősített tehetséggondozó műhely cím feltételrendszerét;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. december 31.
Indikátor: kidolgozott javaslat a címbirtokosság akkreditációs rendjére

c) az egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszert az országos mérésekkel összhangban, és le kell 
folytatni a tehetségazonosítás pilot szakaszát.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az egységes nemzeti komplex tehetségazonosítási rendszer kidolgozása: 2016. május 31.
 a tehetségazonosítás pilot szakaszának lefolytatása: 2017. június 30.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 80. szám 7419

Indikátor: kidolgozott komplex tehetségazonosítási keretrendszer
 a pilot szakaszban 200 tehetségazonosítás

 III.6. Fel kell tárni a tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez való hozzáférés különbségeit és javaslatot kell tenni annak 
rendszerszintű javítására.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. június 30.
Indikátor: kidolgozott javaslat a tehetséggondozás rendszerének fejlesztésére

 III.7. Be kell vezetni a matematikai tehetségazonosítást legalább egy évfolyamon.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
Indikátor: tehetségazonosítás a teljes köznevelési rendszer egy évfolyamán

 III.8. Népszerűsíteni kell a hazai tehetséggondozási rendszert külföldön, és támogatni kell a külföldi jó gyakorlatok hazai 
megismertetését és elterjesztését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. december 31.
Indikátor: legalább 1 angol nyelvű kiadvány a hazai tehetséggondozási rendszerről
 legalább 2 nemzetközi konferencia

A Kormány 1391/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
az első világháború centenáriumával összefüggésben meghozandó döntésekről

A Kormány
 1. támogatja az  Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság (a továbbiakban: Emlékbizottság) javaslatát az  első 

világháború hőseinek központi emlékműve (a továbbiakban: emlékmű) felállításáról;
 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint az Emlékbizottság elnökét, hogy a honvédelmi miniszterrel, valamint 

az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztossal együttműködve intézkedjen 
pályázat kiírásáról
a) az emlékmű lehetséges helyszínei vonatkozásában, valamint
b) az emlékmű megvalósítása érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 honvédelmi miniszter
 az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

 3. felkéri a főpolgármestert, hogy működjön közre a 2. pont a) alpontjában meghatározott feladat végrehajtásában.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1392/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. regionális operatív programokból finanszírozható projektjei kivitelezői 
közbeszerzései elindításához való hozzájárulásról 

A Kormány
 1. hozzájárul az 1. és 2. melléklet szerinti projektek és útszakaszok kapcsán tervezett – a 2007–2013 programozási 

időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/E. §-a szerint 
feltételesen már elindított – közbeszerzési eljárások (a továbbiakban: közbeszerzési eljárások) megindításához 
a 2007–2013  programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és 
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § 
(1) bekezdése alapján;

 2. tudomásul veszi a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződések teljesítésének várható 
határidejét az 1. és 2. melléklet „G oszlopa” szerint;

 3. hozzájárul, hogy a nemzetgazdasági miniszter megvizsgálja a támogatási szerződésektől történő elállás lehetőségét 
abban az esetben, amennyiben az 1. pont szerinti valamely projekt közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárul.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő: eredménytelen közbeszerzést követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1392/2015. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Az 1297/2015. (V. 7.) Korm. határozat 3. pontja alapján forrással rendelkező projektek:

A B C D E F G

Projekt azonosító 

száma
Projekt címe

Kedvezmé-

nyezett

Projekt 

összköltsége

Építési engedély 

rendelkezésre áll 

(igen/nem)

Közbeszerzésre vonatkozó információk

az építési beruházás 

tervezett kezdete és 

befejezése

neve (Ft)

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés 

megindításának 

legkésőbbi 

időpontja

közbeszerzés 

becsült értéke

közbeszerzés státusza

    (nettó Ft)

1.
ÉAOP-3.1.1-11-

2013-0003

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 4814 j. 
úton II.

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

590 243 152 igen
Útfelújítási munkák az 

Észak-alföldi régióban – 
projektkód: ÉA-47

2015.05.20 428 756 105 KFF által jóváhagyva
2015. augusztus 1. – 

2015. október 15.

2.
ÉAOP-3.1.1-11-

2013-0004

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 4814 j. 
úton III.

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

588 212 599
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Észak-alföldi régióban – 

projektkód: ÉA-48
2015.05.20 422 712 926 KFF által jóváhagyva

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.

3.
ÉAOP-3.1.1-11-

2013-0007

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 4912 
j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

825 313 084
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Észak-alföldi régióban – 

projektkód: ÉA-43
2015.05.20 602 000 733 KFF által jóváhagyva

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.

4.
ÉMOP-5.1.1/A-
11-2013-0008

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 21152 
j. úton.

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

565 608 358
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Észak-magyarországi 

régióban – projektkód: 
ÉM-44

2015.05.20 411 216 618 KFF által jóváhagyva
2015. augusztus 1. – 

2015. október 15.

5.
DAOP-3.1.1/A-
14-2014-0003

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 4415 j. 
úton (17+398-
22+700 km sz. 
között)

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

530 000 000
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Dél-alföldi régióban – 

projektkód: DA-54
2015.05.20 411 251 187 KFF által jóváhagyva

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.
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6. –

Gyomaendrőd–
Nagyszénás–
Szentes 
összekötő út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Dél-alföldi régióban – 
4642 j. út felújítása a 

43+145-52+000 kmsz 
között

2015.05.21 890 000 000   
Konzultációs felhívás 
megjelent

2015. július 1– 
szeptember 1.

7. –

Gyomaendrőd–
Nagyszénás–
Szentes 
összekötő út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Dél-alföldi régióban – 
4642 j. út felújítása a 

54+500-67+359 kmsz 
között

2015.05.21 750 000 000    
Konzultációs felhívás 
megjelent

2015. július 1– 
szeptember 1.

8.
DDOP-5.1.3/A-
11-2013-0002

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 
6711 j. úton 
5+000-8+500

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

443 725 216  igen

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Dél-dunántúli régió

2015.06.10 317 553 769

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti 
Főosztálya részéről 
elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

9.
DDOP-5.1.3/A-
11-2013-0006

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 
6403. j. úton 
6+158-9+225

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

624 124 650
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Dél-dunántúli régió

2015.06.10 451 953 807

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti 
Főosztálya részéről 
elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.
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10.
KDOP-4.2.1/A-
11-2013-0004

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 6212 
j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

795 588 006
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Közép-dunántúli és 
Közép-magyarországi 

régió

2015.06.10 585 659 481

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti 
Főosztálya részéről 
elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

11.
KDOP-4.2.1/A-
11-2013-0005

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 7324 
j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

440 292 975 igen

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Közép-dunántúli és 
Közép-magyarországi 

régió

2015.06.10 294 650 000

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti 
Főosztálya részéről 
elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.
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2. melléklet az 1392/2015. (VI. 12.) Korm. határozathoz

A következő projektek támogatása az 1297/2015. (V. 7.) Korm. határozat 6. pontjában hivatkozott akcióterv-módosítás és az azt követő kötelezettségvállalás függvénye: 

A B C D E F G

Projekt azonosító 

száma 

(amennyiben 

a projekt 

rendelkezik 

regisztrációs 

számmal)

Projekt címe 

/ 

Út neve

Kedvezmé- 

nyezett

Projekt 

összköltsége Építési engedély 

rendelkezésre áll 

(igen/nem)

Közbeszerzésre vonatkozó információk

Az építési beruházás 

tervezett kezdete és 

befejezéseközbeszerzés tárgya

közbeszerzés 

megindításának 

legkésőbbi 

időpontja

közbeszerzés 

becsült értéke

közbeszerzés státusza

neve (Ft) (nettó Ft)

1.
ÉAOP-3.1.1-11-

2013-0005

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 3315 j. 
úton II.

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

501 461 318 igen
Útfelújítási munkák az 

Észak-alföldi régióban – 
projektkód: ÉA-42

2015.05.18       358 054 743    
Konzultációs felhívás 
megjelent

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.

2.
ÉAOP-3.1.1-11-

2013-0006

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 3315 j. 
úton III.

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

503 259 055 igen
Útfelújítási munkák az 

Észak-alföldi régióban – 
projektkód: ÉA-49

2015.05.18       359 427 066    
Konzultációs felhívás 
megjelent

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.

3. –
Tiszaföldvár–
Mezőtúr 
összekötő út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Észak-Alföldi régió

2015.06.10       508 742 908    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

4. –
Újfehértó–
Nagykálló 
összekötő út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Észak-Alföldi régió

2015.06.10       944 155 855    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.
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5. –
Selyp– 
Gyöngyöspata 
ök. út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Észak-magyarországi 

régióban – projektkód: 
ÉM-23

2015.05.18       321 075 848    
Konzultációs felhívás 
megjelent

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.

6. –
Selyp– 
Gyöngyöspata 
ök. út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Észak-magyarországi 

régióban – projektkód: 
ÉM-48

2015.05.18       600 373 858    
Konzultációs felhívás 
megjelent

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.

7. –
Verpelét– 
Sirok ök. út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Észak-magyarországi 

régióban – projektkód: 
ÉM-41

2015.05.18       561 717 708    
Konzultációs felhívás 
megjelent

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.

8. –
Égerszögi bek. 
út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Észak-magyarországi 
régió

2015.06.10       533 810 247    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

9. –
Szentkirály–
Tiszakécske 
ök. út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Dél-alföldi régióban – 

projektkód: DA-48
2015.05.26       415 489 823    

Konzultációs felhívás 
kiküldés előtt

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.

10. –
Kecskemét–
Lakitelek ök. út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Dél-alföldi régióban – 

projektkód: DA-38
2015.05.26       539 216 432    

Konzultációs felhívás 
kiküldés előtt

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.

11. –
Okány–Vésztő 
ök. út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Útfelújítási munkák az 
Dél-alföldi régióban – 

projektkód: DA-55
2015.05.26       365 153 100    

Konzultációs felhívás 
kiküldés előtt

2015. augusztus 1. – 
2015. október 15.
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12. –
Aranyosgadány 
bekötőút

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Dél-dunántúli régió

2015.06.10       565 655 386    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

13. –
Aranyosgadány 
bekötőút

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Dél-dunántúli régió

2015.06.10       450 070 524    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

14.
DDOP-5.1.3/A-
11-2013-0005

5821 j. ök. út 
fejlesztése

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

713 307 075 igen

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Dél-dunántúli régió

2015.06.10       368 843 452    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

15.
DDOP-5.1.3/A-
11-2012-0019

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 6711 
j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

643 343 652 igen

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Dél-dunántúli régió

2015.06.10       414 144 834    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.
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16.
DDOP-5.1.3/A-
11-2013-0003

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 6532 
j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

igen

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Dél-dunántúli régió

2015.06.10       498 797 313    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

17.
DDOP-5.1.3/A-
11-2012-0015

Térségi 
elérhetőség 
javítása a 6233 
j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

2 063 246 614 igen

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Dél-dunántúli régió

2015.06.10    1 515 151 395    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

18. –
Adony–Velence 
összekötő út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Közép-dunántúli és 
Közép-magyarországi 

régió

2015.06.10       371 805 793    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.
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19. –
Adony–Velence 
összekötő út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Közép-dunántúli és 
Közép-magyarországi 

régió

2015.06.10       288 504 000    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

20. –

Biatorbágy– 
Etyek– 
Alcsútdoboz 
összekötő út

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Közép-dunántúli és 
Közép-magyarországi 

régió

2015.06.10       109 966 150    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

21. –
Ajka–Devecser 
összekötő út 

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

–
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Közép-dunántúli és 
Közép-magyarországi 

régió

2015.06.10       275 368 472    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.
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22.
KMOP-2.1.1/A-
11-2013-0012

A régión belüli 
közlekedési 
kapcsolatok 
fejlesztése a 
4605 j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

721 573 763
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Közép-dunántúli és 
Közép-magyarországi 

régió

2015.06.10       522 671 168    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.

23.
KMOP-2.1.1/A-
11-2013-0013

A régión belüli 
közlekedési 
kapcsolatok 
fejlesztése a 
11304 j. úton

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

246 488 254
nem 

engedélyköteles

Közlekedésbiztonságot 
javító műszaki 

beavatkozások, 
nyomvályúk 

megszüntetése, 
útfelújítások, 
útfejlesztések 

megvalósítása európai 
uniós forrásból – 

Közép-dunántúli és 
Közép-magyarországi 

régió

2015.06.10       175 325 369    

A közbeszerzési 
eljárás 
dokumentumainak 
ellenőrzése a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya 
részéről elindult

2015. augusztus 21. – 
2015. november 30.
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A Kormány 1393/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
felhívás megjelentetéséről, a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának 
növeléséről és a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, 
egyes prioritásai kerete növeléséről, továbbá egyes, a regionális operatív programokból támogatott 
projektek támogatása növeléséről szóló 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) a  Dél-Dunántúli Operatív Program (a  továbbiakban: DDOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének 

3. prioritásán 203,2 millió forint zárolásra kerüljön,
b) a DDOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 4. prioritásán 203,2 millió forint zárolásra kerüljön,
c) az a) és b) alpont szerint zárolt források a DDOP 2. prioritása kötelezettségvállalási állományának növelésére 

kerüljenek felhasználásra.
 2. A Kormány hozzájárul

a) a  DAOP 3.1.1/A-15 azonosító számú, „Állami kezelésű közutakon az  elérhetőség javítása” című pályázati 
felhívás meghirdetéséhez 2,15 milliárd forint keretösszeggel a  2007–2013. közötti programozási időszak 
operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről 
és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] 
I.7. pontja alapján,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: e határozat hatálybalépését követő 30 napon belül

b) a  KMOP-6.1.1 azonosító számú, „Közreműködő szervezeti feladatok ellátása” című tervezési felhívás 
megjelentetéséhez 300 millió forint keretösszeggel.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. A  Kormány hozzájárul a  2.  pont a)  alpontja szerinti felhívás keretéből finanszírozott projektek vonatkozásában 
2,15 milliárd forint keretösszegig
a) a kötelezettségvállaláshoz az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. július 31.

b) a támogatási szerződés megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. augusztus 15.

 4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont a) alpontja szerinti felhívás nyomán 
megvalósítani kívánt projekt támogatási szerződésétől történő elállásról, ha a projekt megvalósításához szükséges 
kivitelezői közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az eredménytelen közbeszerzési eljárást követően azonnal

 5. A  Kormány hozzájárul az  1. és 2.  melléklet szerinti projektek vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz 
az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6. A Kormány
a) jóváhagyja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
b) hozzájárul az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződésének a 2. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2. melléklet 1. pontja szerinti projekt esetében a támogathatósági feltételek teljesítését 

követően azonnal
 a 2. melléklet 2. pontja szerinti projektek esetében azonnal
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 7. A Kormány hozzájárul, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzetgazdasági miniszter a Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátásával összefüggésben 300 millió 
forint keretösszegig kötelezettséget vállaljon és a  kapcsolódó támogatási szerződéseket megkösse az  1014/2015. 
(I. 22.) Korm. határozat I.8. és I.9. pontja alapján.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 9. A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, egyes prioritásai kerete 

növeléséről, továbbá egyes, a regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása növeléséről szóló 
1179/2015. (III. 25.) Korm. határozat
9.1. 1. melléklet 3.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „3,9933” szövegrész helyébe a „6,1433” szöveg,
9.2. 1.  melléklet 3.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „11,6871” szövegrész helyébe a  „13,8371” 

szöveg,
9.3. 1. melléklet 3.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „3,4188” szövegrész helyébe az „5,5688” szöveg,
9.4. 1.  melléklet 3.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében az „55,7506” szövegrész helyébe az „57,9006” 

szöveg,
9.5. 1. melléklet 3.3.1. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „3,0697” szövegrész helyébe az „5,2197” szöveg,
9.6. 1. melléklet 3.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében a „3,9933” szövegrész helyébe a „6,1433” szöveg,
9.7. 2. melléklet 2.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „7,9537” szövegrész helyébe a „8,3601” szöveg,
9.8. 2.  melléklet 2.2.1.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a  „31,1041” szövegrész helyébe a  „31,5105” 

szöveg,
9.9. 2. melléklet 2.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „0,8725” szövegrész helyébe az „1,2789” szöveg,
9.10. 2.  melléklet 2.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében az „52,9767” szövegrész helyébe az „53,3831” 

szöveg,
9.11. 2. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „7,3453” szövegrész helyébe a „7,7517” szöveg,
9.12. 2. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében a „7,9537” szövegrész helyébe a „8,3601” szöveg,
9.13. 2. melléklet 3.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében az „5,2597” szövegrész helyébe az „5,0565” szöveg,
9.14. 2.  melléklet 3.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében a  „47,9697” szövegrész helyébe a  „47,7665” 

szöveg,
9.15. 2. melléklet 4.2.2. pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „0,3071” szövegrész helyébe a „0,1039” szöveg,
9.16. 2.  melléklet 4.2.2.  pontjában foglalt táblázat F:3 mezőjében az „54,7906” szövegrész helyébe az „54,5874” 

szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1393/2015. (VI. 12.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Jelenlegi elszámolható 

közkiadás 

(Ft)

Kötelezettségvállalás 

a költségnövekményre 

(Ft)

Költségnövekménnyel 

megemelt elszámolható 

közkiadás 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
NYDOP-3.1.1/ 

A-09-2f-2010-0001
A városközpont 

megújítása Fertődön
Fertőd Város 

Önkormányzata
672 761 120 7 172 930 679 934 050

A projekt keretében Fertőd város 
városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése 
valósul meg. A projekt magában foglalja 
a Kulturális és Szolgáltató Központ kialakítását 
a volt laktanya területén, a Haydn-sétány 
bővítését, a süttöri templom előtti tér rendbe 
tételét, parkolók kialakítását, a kerékpárút-
fejlesztést is (Fertő-tó – Neusiedlersee 
kultúrtáj kerékpárút fertődi szakasza), 
továbbá a Kulturális és Szolgáltató Központ 
eszközbeszerzését, valamint a projektben 
foglalt tevékenységek hatásainak felerősítése 
miatt sor kerül számos „soft” elem 
megvalósítására is.
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2. melléklet az 1393/2015. (VI. 12.) Korm. határozathoz

 1. Turisztikai projekt költségnövekménye:

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Jelenlegi 

elszámolható 

közkiadás 

(Ft)

Költségnövekmény 

(Ft)

Költségnövekménnyel 

megemelt 

elszámolható 

közkiadás 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
DDOP-2.1.1/ 

E.F-12-k2-2012- 
0002

Mecseki 
ökoturisztikai 
élménypark 
kialakítása 

a pécsi állatkert 
funkcióbővítő 
fejlesztésével 
és a kerékpár-

turisztikai 
infrastruktúra 
fejlesztésével

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
1 383 176 193 406 400 000 1 789 576 193

A projekt keretében a Misina 
természeti környezetének 
és értékeinek bemutatására 
kerül sor, amelynek 
középpontjában az állatkert 
ökoturisztikai fejlesztése 
mellett megvalósul 
a Misina becsatlakoztatása 
a kerékpáros turisztikai 
infrastruktúrába. Három 
tematikus cél elérésével 
járul hozzá a projekt 
az idegenforgalom 
fejlesztéséhez:     
1. az állatkert megújításával,      
2. ökoturisztikai vonzerők 
fejlesztésével,      
3. a kerékpáros turisztikai 
infrastruktúra fejlesztésével.

1. Szükséges a 2007–2013. 
programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és 
a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 
61. § (1) és (2) bekezdése alapján 
annak alátámasztása, hogy csak 
olyan tevékenységek utólagos 
finanszírozására kerül sor, 
amelyek esetében a beavatkozás 
a projekt eredeti műszaki 
tartalmának megvalósítása 
érdekében indokolt, továbbá 
hogy a költségnövekmény-igény 
a támogatást igénylő érdekkörén 
kívül, előre nem látható ok miatt 
merült fel.      
2. Szükséges annak alátámasztása, 
hogy a felmerült többletköltségek 
a vonatkozó kiemelt tervezési felhívás 
és útmutató C3. „Elszámolható 
költségek” pontja alapján 
elszámolható
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 2. Technikai segítségnyújtási projektek költségnövekménye:

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt címe

Jelenlegi 

elszámolható 

összköltség 

(Ft)

Költségnövekmény 

(Ft)

Költségnövekménnyel 

megemelt 

elszámolható 

összköltség 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
DAOP-6.1.1- 
2007-0001

A Dél-alföldi Operatív 
Program 1., 2., 3., 4. 
és 5. prioritásának 

technikai-
adminisztratív 
lebonyolítása

6 433 341 988 589 574 057 7 022 916 045

A projekt keretében a Dél-alföldi Operatív Program 1–5. prioritásának technikai-
adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására kerül sor, amelyet a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet alapján a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. lát el az irányító hatóság iránymutatása alapján.

3.
DDOP-6.1.1- 
2007–0001

A Dél-dunántúli 
Operatív Program 

1., 2., 3., 4. és 5. 
prioritásának 

technikai-
adminisztratív 
lebonyolítása

6 084 626 894 645 308 104 6 729 934 998

A projekt keretében a Dél-dunántúli Operatív Program 1–5. prioritásának technikai-
adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására kerül sor, amelyet a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet alapján a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lát el az irányító hatóság 
iránymutatása alapján.

4.
ÉAOP-6.1.1-
2007-0001

Az Észak-alföldi 
Operatív Program 

1., 2., 3., 4. és 5. 
prioritásának 

technikai-
adminisztratív 
lebonyolítása

8 184 720 152 410 731 273 8 595 451 425

A projekt keretében az Észak-alföldi Operatív Program 1–5. prioritásának technikai-
adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására kerül sor, amelyet a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet alapján az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lát el az irányító hatóság 
iránymutatása alapján.

5.
ÉMOP-6.1.1-
2007-0002

Az 
Észak-magyarországi 

Operatív Program 
1., 2., 3., 4. és 5. 
prioritásának 

technikai-
adminisztratív 
lebonyolítása

7 388 866 737 330 158 548 7 719 025 285

A projekt keretében az Észak-magyarországi Operatív Program 1–5. prioritásának 
technikai-adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására kerül sor, amelyet a 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet alapján a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lát el az irányító 
hatóság iránymutatása alapján.
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6.
KDOP-6.1.1-
2007-0004

A Közép-dunántúli 
Operatív Program 

1., 2., 3., 4. és 5. 
prioritásának 

technikai-
adminisztratív 
lebonyolítása

4 111 125 959 200 000 000 4 311 125 959

A projekt keretében a Közép-dunántúli Operatív Program 1–5. prioritásainak 
technikai-adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására kerül sor, amelyet a 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet alapján a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lát el az irányító 
hatóság iránymutatása alapján.

7.
KMOP-6.1.1-
2008-0004

A 
Közép-magyarországi 

Operatív Program 
1., 2., 3., 4. és 5. 
prioritásának 

technikai-
adminisztratív 
lebonyolítása

8 151 974 746 714 425 295 8 866 400 041

A projekt keretében a Közép-magyarországi Operatív Program 1–5. prioritásainak 
technikai-adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására kerül sor, amelyet a 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet alapján a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság lát el 
az irányító hatóság iránymutatása alapján.

8.
NYDOP-6.1.1-

2007-0001

A Nyugat-dunántúli 
Operatív Program 

1., 2., 3., 4., és 
5. prioritásának 

technikai-
adminisztratív 
lebonyolítása

3 810 841 279 319 942 294 4 130 783 573

A projekt keretében a Nyugat-dunántúli Operatív Program 1–5. prioritásainak 
technikai-adminisztratív lebonyolítására, végrehajtására kerül sor, amelyet a 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet alapján a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lát el az irányító hatóság 
iránymutatása alapján.
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A Kormány 1394/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a Budapesten megalakításra kerülő business school működési feltételeinek megteremtésével kapcsolatos 
egyes feladatokról

A Kormány
 1.  egyetért a piaci szereplők által Budapesten megalakításra kerülő business school létrehozatalával;
 2.  a  business school létrehozását a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a  továbbiakban: NKE) vagyonkezelésében lévő, 

természetben a  Budapest, Ménesi út 5. szám alatti állami tulajdonú ingatlannak az  1.  pontban meghatározott 
business school céljára történő rendelkezésre bocsátásával – az  NKE Közigazgatás-tudományi Kara Ludovika 
Campusban történő elhelyezését, illetve a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola költözését és új helyen 
történő megfelelő elhelyezését követően – támogatja.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos, az érintett oktatási intézmények új helyen történő elhelyezéséhez igazodva

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1395/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményeknek a Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúrájához történő csatlakozáshoz szükséges 
működtetési forrás biztosításáról

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

a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményeknek a  Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúrájához történő csatlakozásához szükséges források 
biztosításához 158,3 millió forint 1.  melléklet szerinti, tartós átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím terhére, a Kvtv. 1. mellékelt a XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 3. Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet cím javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Program infrastruktúrája által biztosított informatikai szolgáltatások működtetéséhez szükséges 300,0 millió forint 
biztosításáról tartós jelleggel a 2016. évtől kezdődően;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2016. évi költségvetés elfogadása

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  földművelésügyi minisztert, hogy mérjék fel a  Földművelésügyi 
Minisztérium fenntartásába tartozó köznevelési intézmények adathálózati és internet szolgáltatással való 
ellátottságát – ennek keretében a  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúráján kívüli 
szolgáltatások igénybevételének számát és forrását –, és ezen köznevelési intézményeknek a Nemzeti Információs 
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Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúrájához történő kizárólagos csatlakozása érdekében készítsenek 
előterjesztést az ehhez szükséges forrás átcsoportosításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. július 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1395/2015. (VI. 12.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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
XVII. Nemzeti Fejlesztési minisztérium

252134 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
K3 Dologi kiadások 158,3 113,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

K3 Dologi kiadások -158,3 -113,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:  b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:  b.) a következő év költségvetésébe beépülő   

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
XVII. Nemzeti Fejlesztési minisztérium

252134 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 158,3 113,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ -158,3 -113,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:  b.) a következő év költségvetésébe beépülő   

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 158,3 158,3
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államház-tartási 
egyedi azonosító

Államház-tartási 
egyedi azonosító

Államház-tartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1396/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 azonosító számú („Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének 
helyreállítása a Szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című) projekt közbeszerzési eljárása 
megindításához történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a  KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 azonosító számú, „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító 

képességének helyreállítása a Szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című projekt „Vállalkozói szerződés 
keretében a  „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a  szolnoki vasúti híd és 
Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a  kiviteli 
tervek elkészítése a  191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a  hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, 
a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, 
engedélyeztetése, az  árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az  akadályt jelentő 
növényzet eltávolításával az  engedélyeknek és a  hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő 
erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az  engedélyeknek 
és a  hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési 
eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdés alapján;

 2. tudomásul veszi, hogy a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható 
határideje 2015. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1397/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a KÖZOP 5.5.0-09-11. pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó, az „1-es és 3-as 
villamos vonalon végzendő kiegészítő beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához történő 
hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a  KÖZOP 5.5.0-09-11. pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó, az  „1-es és 3-as 

villamos vonalon végzendő kiegészítő beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárásnak (a továbbiakban: közbeszerzési 
eljárás) a  megindításához a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,

 2. tudomásul veszi, hogy a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható 
határideje 2015. december 24.,

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az „1-es és 3-as villamos vonalon végzendő kiegészítő 
beruházások” tárgyú projekt tekintetében a támogató nyilatkozat kiadásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1398/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú „MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című projekt 
közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

A Kormány hozzájárul a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú „MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” 
című projekt „Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az  ország területén 2015. [Sorompó 
II.]” tárgyú közbeszerzési eljárása megindításához a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1399/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú („Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú 
vasútvonalon” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról, a projekt 
2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról, kötelezettségvállalásáról és 
a támogatási szerződésének megkötéséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú, „Szolgáltatási színvonal javítás a  80-as számú 

vasútvonalon” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt) 
az 1. melléklet szerint,

 2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. egyetért a  projekt – a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 

Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. hozzájárul a  projekt első szakasza tekintetében a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási 
időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és 
a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. hozzájárul az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján a projekt első szakasza tekintetében a támogatási 
szerződés megkötéséhez az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6. jóváhagyja a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
31. § (3) és (5) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport 2. prioritása 
keretének 10  501  151  978 forint összeggel történő átmeneti növelését a  projekt első szakaszának végrehajtása 
érdekében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
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 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  projektnek az  Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) 2015. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetésére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 8. hozzájárul a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal

 9. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  6.  pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az  ehhez szükséges döntések meghozatalát, 
ha a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: KÖZOP) 2. prioritása a  befejezett projektek finanszírozására 
felhasznált keretének maradványösszege eléri a 6. pontban meghatározott összeget,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 6. pont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal

 10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy ha a KÖZOP maradéktalan abszorpciójához nem szükséges a projekt 
KÖZOP-ból történő finanszírozása, tegye meg a  projekt IKOP terhére történő finanszírozásához szükséges 
intézkedéseket és kezdeményezze az ehhez szükséges döntések meghozatalát,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

 11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a KÖZOP módosításáról, ha annak 2. prioritása esetében 
a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1399/2015. (VI. 12.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatási 

intenzitás (%)

Projekt forrásszerkezete

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei
2.

KÖZOP

(Nettó, Ft)

IKOP

(Nettó, Ft)

3.
KÖZOP-2.5.0-09-

11-2015-0004

Szolgáltatási 
színvonal 

javítás a 80-as 
számú 

vasútvonalon

MÁV Magyar 
Államvasutak 

Zártkörűen 
Működő 

Részvénytársaság

100 14 531 135 250 293 994 048

A projekt keretében a 80. számú, 
Budapest–Miskolc–Sátoraljaújhely/
Nyíregyháza vasútvonal Nagyút 
és Mezőkeresztes-Mezőnyárád 
vasútállomások közötti 
szakaszának fejlesztése, a jobb 
vágány felújítása valósul meg. 
A projekt célja a vonalszakaszon 
a sebességkorlátozások 
megszűntetése, és az eredeti 
pályaparaméterek helyreállítása. 
A projekt közvetett célja a vasúti 
szolgáltatási színvonal növelése.

A támogatási szerződésben 
rögzíteni kell, hogy 
a támogatást igénylőnek 
a megvalósíthatósági 
tanulmány felülvizsgálatát 
és a teljes vonal komplex 
fejlesztésére vonatkozó 
koncepcióval történő 
kiegészítését, továbbá 
a nagyprojekt támogatási 
kérelmének elkészítését 2015. 
június 30-áig el kell végeznie.



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: Köves Béla ügyvezető.


	A Kormány 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
	az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról

	A Kormány 143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
	egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 145/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

	A Kormány 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
	egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 149/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a ROYAL BALATON GOLF & YACHT Ingatlanberuházó és Turisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ”felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

	A Kormány 150/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
	Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelete
	egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 20/2015. (VI. 12.) BM rendelete
	a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a s

	Az emberi erőforrások minisztere 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelete
	egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
	 

	A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
	 

	Az Országgyűlés 26/2015. (VI. 12.) OGY határozata
	az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*

	A köztársasági elnök 268/2015. (VI. 12.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 269/2015. (VI. 12.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 270/2015. (VI. 12.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 271/2015. (VI. 12.) KE határozata
	rektori megbízásról

	A köztársasági elnök 272/2015. (VI. 12.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 273/2015. (VI. 12.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 274/2015. (VI. 12.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 275/2015. (VI. 12.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 276/2015. (VI. 12.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1379/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	a központi költségvetés címrendjének a szakképzési centrumokkal való kiegészítéséről

	A Kormány 1380/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

	A Kormány 1381/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Kárpát-medencei Tehetségkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról

	A Kormány 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

	A Kormány 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

	A Kormány 1384/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	a védett személyek közúton történő utazásbiztosításához szükséges járművek beszerzéséről

	A Kormány 1385/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	állami ingatlan Magyar Lovas Szövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

	A Kormány 1386/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	Magyarország Taskenti, Addisz-Abebai, Manilai, Wellingtoni, Accrai és Luandai Nagykövetségének megnyitásához kapcsolódó feladatokról

	A Kormány 1387/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról

	A Kormány 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság működési forrásának átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1389/2015. (VI. 12.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
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